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రెండవ భాగము 

“మతం వ్నేరెకేను ఏమోయ్? 
మనసు లొక'టై మనుషులుంటే ' 
'జాతమన్నది లేచిపెరిగీ 
లోకమున రాణించునోయీ” ॥ 

గురజాడ, 

విషయ సం(గ(హాము : హిందూ మతము ఆర్యుల 
వైదికమతము. (బ్రాహ్మణ నిరంకుశాధికారమును (ప్రతిఘటించుట 
కును, యజ్ఞ యాగాది కర్మకాండకష్టము తొలగించుటకున్ను 
వెలనీన బౌద్ధ జై నమతములు ఆంధులలో -సెతము వ్యాపించినవి. 

శాతవాహన కోసల రాజులు బొద్దులు. పిమ్మట అంధ్ర దేశము 
'నేలిన రాజులు వైదికధర్మావలంబులగుటచేతను, శంకరా 

చార్యుల వైదికధర్మ_ప్రచారమువల్లను వైదికమతము ప్రబలి, 
బౌర్ధజె నమతములు _ నశించినవి. వీరశైవ, వైష్ణవ 
మతములు భక్తి (పధానములయిన వగుటచేత కొంత 

వరకు ఆంధులలో వ్యాపించినను, శంకరుని స్మార్తమతము 
ఎక్కువగా నిలిచినది. ఇస్తాం మతము 14 వ శతాబ్ద 

మునుండి ఆంధ దేశమందు (ప్రవేశించినను 

హిందూ ముసల్మానులకు ఆంధ దేశములో 

తక్కువ; పరస్పర సౌహార్ద మెక్కువ. కై) స్తవ మతము 
(బ్రిటిషు యుగములో (ప్రవేశించినను వ్యాపి ఎక్కువ కాలేదు. 
చైస్సవ మత (ప్రచారము ఎక్కువగా గల వంగదేశమందు దాని 
వ్యాపి నరికట్టుటకు రాజారామమోహనరాయి స్థాపించిన 

(బహ్మసమాజ మతము, కేశవ చందసేను, బిపిన్ చంద్రపాల్, 

వ్యాప్తి తక్కువ. 

మత వైేషమ్యము 

తాం౦ంద్యూ నువొము. 

ప్రస 
> 

హేమచంద్ర సర్కారు మొదలయిన (ప్రచారకుల ప్రబోధము 
వల్లను, సర్, ఆర్. వెంకట రత్నం నాయడు, వీరేశలింగంగార్ల 
కృషివల్లను ఆంధ దేశమందు కొద్దిగా (పవేశించినను ఎక్కువగా 

వ్యాప్తి చెందలేదు; గాని, సంఘ సంస్కరణమునకు తోడుపడినది, 
ఉత్తర హిందూస్థానమందు ప్రబలియున్న ఇస్తాం మతవ్యా ప్రి 

నరికట్టుటకు పంజాబులో దయానందస్వామి స్టాపించిన ఆర్య 

సమాజమతము ఆంధులలో కొద్దిగా (ప్రవేశించినను, ఆంధ్ర 
దేశమందు వ్యా ప్రిచెందుటకు అవసరము లేకపోయినది. నూతన 

వెక్షొనిక మార్గము ననుసరించి చెదిక మతమును పునరుద్ధరించిన 

దివ్యజ్ఞానసమాజమతము ఆంధ్రదేశమందు వ్యాపించినది. 
రామకృష్ణపరమహంసుని (ప్రబోధము స్వామివివేకానందుని 

(పచారమువల్ల ఆంధులను కొంతవరకు ఆకర్షించినది. అరవింద 

మహర్షి ఆంధ్రుల ఆదరమునకు వాత్రుడయ్యెను. [శ రమణ 
మహర్షి, కుసుమహరినాధబాబా, రాధాస్వామి, సాయిబాబాల 

ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధములు ఆంధులలో వ్యాపించినవి, 

గంగాధరతిలకు గీతారహస్యము ఆంధులకు నూతన (ప్రబోధ 

మును కలిగించెను, నైతిక విద్యా (పబోధకుడై న రవీంద్రనాధ 

ఠాకురు మహాకవి రచించిన (గంధములు ఆంధులకు ఆదరణీయ 

బాల 

ము లయినవి. మహాత్మాగాంధీ రాజకీయ వ్యవహారమం దేకాక 

39 

ఆధ్యాత్మిక నైతిక విషయములందును ఆంధుల నవీన మనో 
వికాసములకు తోడువడెను. _కార్ల్మార్కొసు ఆర్థిక నెతిక 
విషయములందును, లెనిన్ రాజకీయ సామ్య విషయములందును 
ఆంధ్ర యువకులకు ఆచార్యులు ఆదర్శప్రాయులు నయిరి, 



హీందూముతము 
[శ్రీ ఉన్నవ లశ్షీ నారాయణ పంతులుగారు ' 

శ్రంధై కోశములో వైదిక మతము ఎప్పుడు (ప్రవేశించి 

న్యా ప్లీ జెందినద్సీ తత్ఫ్రూర్వ మే మఠ ముం 

నివారణ చేయుట కవకాశము లేదు, ఫూర్వ 

పరస్య తీ బాజుయములో ఆంధ్రులు అనాగరక జనులుగా 

స 

ఏ విధముగా 

వరి ఇపబడీ యున్నారు, గ 

(శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాసమునకు వచ్చి, గౌతమిని 

చాటి దకీణయుకకు వచ్చినపుడు ఇచ్చట నివసించు బుషులు 

కాశికులవలన తమకు గలుగుచున ఇక్క_ట్టులన్సు రామ 

నం న్రుబిక్ విన్న వించుకొనినట్లు రామాయణము నందున్న ది, 

శ్రాః ప్రొంతమువా డస హనుమంతుడు సంస్కృత భామా 
పకిదధుయు ౫లిగి జేదముత మవలంవించినవాడు. ఆంధ 

" భామెన కిభింళము ఎక్కువ నాగంకఠత కలిగి 
ర ఎడీసట్లు భారకేమునందు వ రి ంపబడియున్న ది, బాణూ 

రడకు ఆంధ్ర మల్లుడు స్రీ కృష్ణునితో మళ్ల యుద్ధము చేస్తి 
శీ రిని గడించిశాడుం మెగా స్తనీను. ఆంధ్రులను (ప్రశంసించి 
వాడు, ఫాహీయానను చైనా యాత్రికుడు. (క్రీ, వె. 400 
అలో ఆంధ్రులు "పెద్ద కోటలు, నైన్యము గలవారనియు, 

కొద్దమత మిచ్చట విరివిగా వ్యాపించి యున్న దనియు 

కృష్ణా కరమున స్మ ప్రవిర్భమైన విశ్వే విద్యాలయము గలదనియు 

తాదర్భ మను సంస్కృత నాటకములో ఆంధ్ర 
ీచులే ము. నవఅంవించిన నాగరక జాతిగా వర్షి ంపబడి 

యున్న ది, ఆఅంధ్రజాతియొక్క_ శైశవ చరిత్ర మనకు 
రీలు. బాల్య చక్నిక్ర కూడా తెలియదు. చారిత్రక 
ములో (ప్రవేశించు నప్పటిక్సి పిముఖుడను ఆంధధ్రవీకుడు 

ఖర్ స్క ఉ50 సం॥ ఆవిచ్చిన్న మగా 

స్థావీంచినాడ్లు, ఈ చృక్రవర్తులలో మరియొకడు యజ్ఞ 

శీ) శాతకర్ణి 3 ఆసేతుహిమాచలమును జయించి, ష్ 

(తాధిపత్యమును నెలకొల్పి అశ్వమేథ మొనర్చిన వీరాధి 
వీరుడు, గ్రీకు య్యాత్రికుని సాత్యుమునుబట్టి ఆంధ్ర క్రీ రిని 
దిగంతముల వరకును వ్యాపింప చేసినవాడు సుందరళాతకర్షి. 

“* ఏలు మోయీ ఆంధ వీరుడ- 

ఏలు మోయీ దిగంతములను 

ఏలుమా నా ఆంధ్ర దేశము 

ఏడు సం[ద్రములూ.” 

అను వాక్యములు సార్ధక మగునట్లు ఆంధ్రులు తమ నాకా 

ములపె నౌకా (ప్రతిమల వెక్కించి తమ నాకా నైన్యముల 
సాహాయ్యముతో తమ ఓడల వ్యాపారమును దిగంతేముల 

వరకు వ్యాపింప జేసిరి, 

శాలివావానుల ప్రభుత్వము (పారంభింపక పూర్వమే 
అశోక చక్రవర్తి బౌద్ధమత సందేశమును ఆంధ్రులకు వినిపించి 
అమరావతి మున్నగు సలములలో నూపముల స్టాసించియంం 
డేను ఈ మౌర్యచ[క్రవర్తులలో కొందరు వైదిక ధర్మా, 
వలంబులున్కు కొందరు బౌద్ద థా వలంబులును గలరు, 
బౌద్ధ మతము ఆంధ దేశములో వ్యాపించిన తరువాత్త 
పండితులు సామాన్యముగా వైదిక ధర్మమే యవలంబించుచు . 
వచ్చినను జన సామాన్యము మాత్రము బౌద్ద జైన ధర్మ 
ములలో చేరిపోయిరి, కృష్ణానది కిళువంకలను ఎచ్చట 
జూాచినను బౌబ్గారామములున్సు స్తూపములున్వు డై నాలయము 
లును నిర్మింపబడియుం డెను, కొండలో 
నాశార్టుని అధ్యవతన్సు విశ్వ విద్యాలయ మొకటి స్థాపించ 
బడి విశ్వవిఖ్యాతి గాంచి యుండెను తరువాత టి బెట్టు 
లోని లాసానగరమున స్టాపింపబడిన విశ్వవిద్యాలయ భవ నమ్ఫు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ భవనము ననుసరించినట్లు 
శాసనమొకటి అచ్చట యున్నదథటః 
హీందూదేశ మంతటను వ్యాపించిన మహాయాన బౌద్ద మత. 

(ప్రపంచమున, 

స ('శ్రుము (Chemistry) 
.గసించినపా కకడ!. బౌద్దము రాజమతేము, వైదిక. 
నరేమునక నిపేధములేదు, చేద ప్రండ్తితులును బౌద్ధ పండి 

నాగారున 
జా 

చెక్కబడి 

మును స్థాపించినవాడు "నాగారునుడు, జ్ మొట్ట మొదటి రసవాద శ్రా 



తులతోపాటు సమాన గౌరవమునే పొందుచుండిరి, కాని, 
వైదిక మతమునకు జన సామాన్యములో ఆదరణము పోయి 

నది, మతే గంధము లన్నియును అప్పటి  రాజభాహయ్యు 
జనసామాన్య భావయుై న యను _థాకృత 

'భౌవలోే (వ్రాయబడినవి, తెలుగు 'అనాగరక జాతులలో 
వాడుక భావంగా మాత్ర ' “ముపయోగ. . పడుచుం డేను 

గుణాఢ్యపండితుడు క థా'సరిత్భాగరమును... (పొకృత 

భావలో'నే రచించెను. ఆ భాహల్లోని 200 కవుల (ఫ్ 
ములనుండ్సి .700 పద్యములను ఏరించి. శాలివాసాన స్పష్ట 
శతి యను పేర హాలుడు సంపుటము గావించెను, ఈ స ప్పశతి 
లోని భావ తప్ప మిగిలిన జా క యంతయు, వేటికి సంఖ్రార 

ముగ అంతరించి (క్రమముగ తెలుగు పైకి వచ్చినది, 

"పత్తా. 
ర 

ఈ చక్రవర్తుల "కాలముననే ఎల్లోర్యా అజంతా ఉండ 

వల్లి గుహాలయములు బౌద్ద భితువుల. నివాసమునకై నిర్మింప 
బడినవి. సహాకుడ్యములమోద బౌద్ద (గంథములన్ని యు 

చి త్రింపబడినవి, ఆంధ సామ్రాజ్య నె స నముతో పొటు, 

వారి వాజ్మయ విభూత్తి శిల్ప చిత్ర కళొకాశలము, బౌద్ధమత 
త ప్రీ శా ద్రుజ్ఞున వైభవము మిన్ను ముట్టినవి.. 

శాతవాహనుల తరువాత, నాగార్జునకొండ రాజధానిగా 
"నేర్చరచుకొనిన కోసలులు గూడ చాద్దులే, వారి తరువాత 
రాజ్యమునకు వచ్చిన కత. విష్టు. కుండినులు 
వైదిక మత ప్రవిష్ణులు, వీరి కాలమున ప్రాకృతేము మూలబడి 
సంస్కృతము కాజ ధాతు ల మనడం శాసనములు సంస్కృ 

తములోనే రచింపబడినవి, 

తరువాత 7వ శతా (ప్రారంభ మున రాజ్యమునకు వచ్చిన 
వారు చాళుక్యులు, వీరికి వేంగి నగరము రాజధాని, వీరు వెద 
మతమును సంస సజల చును అభిమానించుటయేకాక్త, బౌద్ద 
రాజుల కాలములో రాజభామగా నున్న (ప్రాకృతము ; oe 
టచే, దానికి బదులు సానూన్య జనులచే మాట్లాడబడుచ్చు 
ఆదరములేకయున్న తెలుగు నుద్దరింప 'మొదలిడిరి, అందుకు 
మొదటి ముగా వాస సనములు' న రచించికి, 

కంప 
ఆశేకుహిమాచలము, బౌద్ద జై జై నమతేములు 

మొదలిడినవి. రెండును we 

దేశమున నెక్కడ మ 
ములు. ఆదికి వేలకొలది త పురుషులు సన్న్నా వ్ లె 

న wu గో 

.అంగీకరింపని మతే. 

సన్నా్యాసుల ఆశ్రమ 

' పొరిడూనుతము 

ఆశ్రవములలో నీవసింప : (పారంభించిరి, నీతి ఫూ ర్థీగా 
నశించినది. ఈ మతములు నళించినను ఆవియుండిన స్థలము 

లన్నియు నిప్పటికిని నిల్చియున్న వి, 

బౌద్ద మతము నించుటకు దానిలోని లోపము మాత్రమే 

కమారీలభట్టు @ శంకరాచాయ్యలు 
ప్రబలి వై వె దిక ధర్మమును పునరుద్దరించిరి, శంకరులు ఆసేతు 
హీమాచలమును తిరిగి వాదమలో బౌద్ధుల నెల్ల నోడించ్చి 
భాహ్య మం. రచించి వైదిక మరమునకు 'న్లీరమయిన 
పునాదులను వేసిరి 

శంకరాచార్యులు 

నౌద్దనుతము ఆంధధ్రదేశమున వ్యాపీంచక పూర్వము 

ఇచ్చట" ఎట్టి మతముండెనో ఏయే జాతులు ఏయే ధర్మము 

చేయుట కస్ట్యము. 
వైదిక మతే గ్రంథములు బేశభాసులోనికి పరివ ర్లనము గాలేదు. 

కన్న డములో. పంప భారతేమును, ' పొన్న రామాయణమును 
(వానీరిగాని యవి ఏ. మూల్మగ్రంధములను అనుసరింపక 
బౌద్ధమత ధర్మముల . బోధించుటకు మాత్రము క్లూ ప్తముగ 

నిరారణ 
(0 

(వాయబడినవి, సంస్కృత (గంథములయినన్సు భాన్యములు 

లేనందున పలువురు (బాహ్మణుల కందికలో యుండి 

యుండవు, (బొహ్మణేతరులును ఇప్పటికంకు విరివిగా 
'సం'స్కృతేమును జదువుచుండియుందురు, . డై.నుల్బు బౌద్ధులు 

$1 



మాకమయు పెక్కురు శాస్ర ములందున్ను సాహీత్యమునందును 

ఉతదండపండిను 2 , స్వతంత్రగ ౦థములను (నైలేము 

కచించియుండి కాని జనసామాన్యమునకు మాత్రము 

సంస్కృతీ మత (రంభము లందికలో లేవు, జన సామాన్య 

ముక కైక చౌద్ద మలేములు శ్నీణించినన్సు వేదమలేము మాత్రము 

శంకరులవారి భాహ్య(గ్రంథములు జన 
ఖీ 

పంచ లేదు, వ్వా 
షో 

సామాన్యమున _ కుపకరించునవిగావు, అప్పటికే ఉత్తర 
జేళములో మహమృ్మదీయమతమున్సు  దకీణదేశములో 

ళో 

క.) స్తవమతేమును (ప్రవేశించినవి, జై నమతములో 

వర్షా శ్రేమధర్మములు చెడకుండ నిలిచినవి; గాన్ని 

జౌదమతేయులో ఆ కట్టు బౌట్లన్ని యు శిధిలములయినవి, 
ఇ లు య 

వర్గా క్రమభర్మయు ' కృమయిన _ 'వేదమతమును పునస్థాపిత 

ము శేయవలయునని కంకరాచార్యులవారి (ప్రయర్నము, 

మానవసంఘములో నెక్కువ తక్కువలకు కారణమగు 
నర్గాశ్రేమధర్మములన్సు జ్ఞానకర్మకాండలను నిర్మూలించ్చి 
వాటిని నుపపాదించునట్టి వేదములను తక్కిన సంస్కృత 
వాబ్మయమును (తోసివేసి జనసామాన్యమునకు అందికలో 
నుంచువ్య్టి [a] _క్రీమార్దమును (పతిపాదించ్చి అందరికిని అంది 
కలో నుండులాగున తమ “వేదములను చేశభావలలోే (వాయ 
వలయు నను మహోద్యమ "మొకటి బయలు'దేరినది, వర్ల బేధ 
ములు సంస్కృతే వాజ్ఞ యము, ca కర్మకాండలు త్యజించి 
సర్వ్వసమఫావముతో్ )హాడిన భశ్లి మతమును న్రాపీంచవల 
యానని ఈ కూద్యమముయొక్క_ ఆశయము, 

ఇట్టి భక్టీ మతములు ఊత్తర పీందూ స్లానమునన్సు 
మహారాష్ట్ర దేశమునను 15, 16 శతాబ్బములలో తలలె త్తి 
నవి; గాని అంతకుముందే అంధ్రకర్నా ట దేశములలో జైన 

ధి 

నురేమును (ప్రతిఘటించి మూడు శతాబ్దములు వీరవిహారము 

ఈ నూతన మత స్థాపకుడు బసవేశ్వరుడు, చెన్న బసవయ, 

ఏకాంత రామయ్య, బసవేశ్వరునికి మిక్కిలి తోడ్చడిర 

వీరు ముస్తరును (బాహ్మణులే, బసవేశ్వరుడు తన 'సర్న 

సమభావమును (ప్రకటించుటకు మాదిగ కక్క_య్యను గుర 

వుగా భావించినాడు ; కుమ్మరి గడ్డవ్య యొక్క ఆతిథ్యము 

శివుడు అంగీకరించినట్లు చెప్పెను, 

వారు మహాభక్తా గ్రోసురలని బసవపురాణము (ప్రశంసించు 

చున్నది, వైదీక మతస్థులను గాని, జై నులనుగాని -దంపిన 

యెడల పాపములేదని బసవపురాణము వీరైశెవులకు బోధిం 
చును. జంగాలు వీరి గురువులు, (బాన్మాణులను భూటే 
వత లన్ట్నట్టుగ నే వీరి గురువులను జంగమ 'ేవర (నడచునట్టి 
దేవత) లందురు. ఈ జంగములలో వేద (పొమాణ్యమున్వు 

వర్ణాశ్రమ ధర్మములను విడువని (బాహ్మణులు గలరు, 

వీరిని ఆరాధ్యు లందురు, వీరు జంబెములుంచుకొని లింగమును 

కట్టుకొందురు, ఈ "తెగకు జంగమ మల్లి కార్టునుడుముఖ్యుడు, 

భ్ _కని,బావ్మాణ్యమునుగూడ వీరు స్వీకరింతురు, 

కల్యాణములో పాలించునట్టియు పళ్చిమ చాళుక్యుడున్సు 

జై నమతావలంబుడును అయిన బిజ్ఞలునకు బసవేళ్ళరుడు (పథా 
నమం్రి. ఈ కాలమున వీరశెవులకు జై నులతోడన్సు వైదిక 
ధర్మావలంబుల తోడను "పెక్కు మతయూుద్ధములు జరిగినవి, 
అనేకులు బలవంతముగా 3వ మతములోనికి జేర్పబడినట్లు, 
తెలియుచున్నది. కొందరు మహమ్మదీయులను గరాడా 
'జేర్చుకొనిరట, వీరిలో య్రీలకు పురుషులతోపాటు మత 
వాక్కులు గలవు, స్రీలకు పునర్భివాహములుగూ డా 
అంగీకరింపబడినవి, 

వరంగల్ రాజ్య స్థాపకుడగు (పోలరాజు జైను డైనను 
తరువాతి వారగు గణపతి జేవుడ్కు (ప్రతాపరుద్రుడు రుద్రమ 
దేవి ఎేవమతే (ప్రవిస్లులు.  వీరికడ (ప్రథాన మం్మత్రిగనున్న 
శివదేవయ్య మిక్కిలి సమర్థుడు శైవమత వ్యా పికిన్తి. 
జనమతే వినాశనమునకున్ను, మిక్కిలి తోడ్చడినాడు. 
ఈతడు తిక్కనకు _సమకాలికుడై వై దికమతోద్రారణకు 
మిగుల పొటు పడినవాడు, ఈతడు ₹ండవ (ప్రతాపరుద్రు 
నకు దీక్ష నిప్పించ్చి ఆరాధ్య(బ్రావ్మణక్వ మిప్పించినట్లు 
చెప్పుదురు. ప్రతాపరుద్రుని సేనాధిపతులలో నొకడును, 
ఆరాధ్య శైవుడును అగు రాజవంశజునితో ఇతడు వియ్య 
'మందినాడు. . శైవము కర్నాట "దేశములో ఉన్నంత విరివిగా 



ఆంధ్రజేశయలో లేకున్నను. (టాహ్మణులేకులు ' వు 
లగుట ఆంధ్ర "దేశములోనే జరిగినది. 64 (బాహ్మణ కుటుంబ 

ములు "మొదట జంగము_లె యజ్ఞోప పవితమును, (బాహ్మణ్య 
మును విడిచి "పట్టినారు, 

ధారణము జేసుకొని 

(బ్రావ్మాణ్యమును విడువక లింగ 

ఆరాధ్యు లై నవారు “పెక్కువే 

వీరిలో లౌక్యులుగా నుండువారికి లింగధార 

(బాహ్మణులని చేరు. "కాశీనాథుని వారు లింగధారులు, 

లున్నారు ఠి 

జైన బౌద్ద మతములు. ఖ్నీణించిన తరువాత్ వై దికవత 
వ్యా పికి వీరశైవము కర్నాట దేశములో బయలు బేరినట్లు 
వైష్ణవము అరవబేశములో బయలు చేరినది, (శీ 

రామానుజాచార్యులవారు _శవులవలె పూర్వ విజ్ఞానమును 

వీడువక, శ్రీ శంకరాణార్యులవారివలె'నే చేద ప్రమాణమును 
స్వీకరించి ఇ భాహ్యములు (వ్రాసి భి (పథానమైన వైష్ణవ 

మతమును స్థాపించినారు; సంస్కృతము సామాన్య జను 

లకు అందికలో నుండదని (గ్రహ్ంచి అరవ భానలో 

భక్తి (ప్రబోధకములయిన (గంథములకు ఉపనిపక్తులతో సమ 
మయిన స్థానము నిచ్చి ఉభయ వేదాంత (పవక్షక బిరుద 

మును వహీంచినారు, _శెవులవలె ' జ్ఞానకర్మకాండలను 

నిరసింపక్క అవీ శెండును భ _కీకి సాధనము 

"వె వవము లన్నారు. మొ_త్రముమోద వప్తవము భ కి రజ కై జాం a ౯3 ఎర 

(పథానమైన మతమగుటచ్చ్వే జన సామా 

న్యములో వ్యాపించి, ఆంధ్ర "దేశములాగో జైన బౌద్ధ మత 

ములను రూపు మాపుటకు మిక్కిలి తోడ్పడినది, "వేద 
(పొమాణ్యమున్సు వర్ణాశ్రమ ధర్మములను అంగీకరించుచు భ క్రి 
(పథానముగా నుండుటచేతన్కు చేశ భాషా (గంథములకు 

(పామాణ్యము నిచ్చుట చేతను వూర్గ్యము ద్వి చేతరులకు 

పీ ధింపబడిన తిరుమం(త్రేపఠనమునకో 'సర్వమానవులును అధి 

'కారులని (ప్రకటించుట చేతను ఈ మతము సర్వులు ఆంగీక 

రించిరి, శీ) వచనభూషపణ మను ఆరవ “వేద (గంథము 

'పంచములు నిరహంకారులగుటచేత్క స్వాభావికముగా చతు 

ర్వర్ణముల వారికం కే ఎక్కువ అర్హ లనియు, ఈ సత్యమును 

ఫంకించు (ఛావ్మాణుడు పతితుడనియు శాసించుచున్న ది, 

ఈ [గంధమును రచించినది పిళ్ళాలోకాఛార్యుడను 

(బ్రాహ్మణుడు, ఇది భగవద్దీతతో సమానమైన (ప్రమాణ 
(గ్రంథము, వైనవులు 'సర్వసామాన్యోత్సాహమును (పద 
ర్భించి నియమరహితముగా దిగువ జాతులను తమ 

హీందూమతము 

గోస్టులలోనికీ రానిచ్చుటచేత్క బహుమండి వై స్థవనుత 
మక్ చేరుటకు అవకాశము గలిగినన్కు వారు తమ దురావార 
ముల విడువక రామానుజ (రా=రక్తము జమద్యము ను= 
నురుస్కు జజ=జల పువ్నమయుల్ఫు మతములో మద్య మాంస 
పేధమునందును అసార్ధ్యములకు తావిచ్చి కొన్ని చ చోట్ల 
లా వీటిని నియమముగ (ప్రవేశింప "చేయుటచే అందు 

శ (బాహ్మణులకు గరూణా అవి అలవాటు కాబా" చ్చినవిం 

రామానుజాచార్యులు 

11వ శతాబమున వెషవ మతోదారకుడు 
౧ రంద్రా అ 

ఈ ముప్పును (గ్రహీంచ్చి శైవ లందరికిని మద్య మాంస 
ములను నిషేధించి చివరకు తాటి వాపల మాద నెనా పడు 

కొన కూడదని శైవులు కట్టడి చేసిరి. అందుచే జన సామాన్య 
ము విరివిగా -శెవవుతేములో జేరకున్న ను, చేరినవారు. 
మాత్రము ఇప్పటివరకు పరిశుద్ధులుగా నున్నారు, 

ఆం(ధ్ర దేశములో వైస్టవము. విరివిగా వ్యాపీంచినది, 

రాజులు సామంతులు, మం[తులు పురోహితులు సేనా 

పతులు, ఉద్యోగులు, (బ్రహ్మ యత్రియ వైళ్య శూ ద్రుల్యు 

పం-చములు ఎరుకలు ఏనాదులు, 'సమస్ట జాతులు వ్ 

వము స్వీకరించిరి, ఆంధ్ర దేశములో 'నైన్గవము వ్యాపింప 

జీసినది అద్దంకి పీఠము. ఇది కర్మకంచు భక్షి ఎక్కువయి 

నదిగా వాదించు తెంగల శాఖకు ఇంది (శ్రీరామానుజుని 

LE 



వీజాంగేముల నమసరించువది. మనమును బోధించు 
he gr Egg ల్ a : 

(న్ జ 

ఆధా ము |, కావ్నూణ మలీముల వార కేకాక, అన్ని మతే | EN టా 

శా శయ ఒడికి, శూద్ర శాఖలకు చెందిన 

వ్వములలోన్వు మత నోస్టులలోను 
ఆ 

ee కాద (సాతాని వై వైష్గవులు. 

అబ మాద చాూపరులును తమ కులములలో మరమును 

మును నిరంయహాంచుట శేక్నరచ 

ఏదీ, ఫట్ వందల సంవళ్ళ ముల (కిందట ఏర్పడిన ఏర్పాటు 

బోధించుటకు, హావ్యకివ్యః 

ము నిహటేకీని ని నిలిచియున్న వి, 

 శుదాహారంపబడీన మలోద్యమము లన్ని యు నూతన 

de 5 తీసిన మాక్చులతో, జన బౌద్ద మతేస్థు లందరినీ 

ప. తు? సోనీ నూతన వా జాతీయ నిద్మాణమును గావింప 
+ (గ నా yy bo Pe bu _ అధు కు బలవ దుర్రేళముతో బయలు చెకినవి, అయిన 

నిని మేలియు సర్వతో ముఖమయిన జాతీయ నిర్మాణమును 

ఇాపిం వుటకు నాన్సి పండితులను ఆకర్షి ంచుటకుగాన్సి సంపూ 
గమ శే గలవి గాక పోయినవి కన్నడ దేశములో 
ప్టజాత్రులం వీరశెవము నంగీకకింప లేదు. అరవ ేశములో 
యశము వైష్ణవ మళములోని విశాలభొవములకు నితో 
ఛము కలిసినది నూతన వె టె ప్యృవముయొక్క పరుగును, క ల్లైముల 
brig ఆపనవాడు వేదాంతదేశికులు, (బావ్మాణులకం కె 
ఫ్ యమెక్కువను సిద్దాంతేము వనుకబడినది, తమిళ “చేశ 
కుక శంకే ఆంధ (ధో దేశములో నూత నోద్యమములకు విరో 
నము మక్కువ as 

కారీ వై దికమ్సు డైన బౌద్దములు నళించిన. మీదట 

నిర్మాణమును శ్రీ ఆదిశంకరులు. ేసీన 
ఫుశాడుల మోద ావింపవలరయునను నిరారణ చేయబడినది, ది అర్ర రత్నము. వైకవైష్ణనములు అంధ్ర. చేక లో లుట్రికవి వ్ర పడనుటినుండి శవమును దశీణ 

సవయును ఆంధ్ర దేశమును అక్ర మింప జూచినవి, గా స ఈ యువ్యమములు ఆంధ్రజాతి హృదయమును “ంతేవక క్ *0పీంప జీవీచన్సు ఇ బాకి రేత్వయున కివి సకపడ లేదు,  ఫొక్నే పరము శ్మైన కాంకర నత-మే ఆంధు)లది, ప్రత అంద్రకేకములో నున్న ైన్యవ మాధ్యులలో 
వాటికే 99 మంటి ae కడ దుల ర 

స్మార్తులగ-నే యుండి, స్మార్తాచారముల నే యనలంబించుచు 

(క్రమముగ స్మార్తులతో ఫూర్చిగ కలసి పోవుచున్నారు 

తమ అభిరుచిని బట్టి శివ కేశవులకు భక్తులుగా నున్నను వారి! 

(తీమూర్తులలోని వారిగ నెంచుచున్నాలు 5 గాన్ని ప! 

బైవఠరములుగ భావించుట లేదు. మరియును వీరు స్మా! 

పౌరోహిత్యమును విడువలేదు, (చావ్మాకోతర శై వ వైస్థ 

వులును చాలావరకూ ఈ స్థితియందే యున్నారు, 

"తెలుగు శబ్దము (తిలింగ| తిక లింగ శబ్బభవము"కాదు ; 

సంస్కృతే పండితులా పొదించిన 'సంకరపితృత్వము "సరికాదు. 

తెలగ శబ్దము మార్కి తెలుగు అయినట్టు గన్పట్టు 

తెలగ- చున్నది, ఊల్తీరదేశీయులు మన దేశమును 
తెలుగు. తెలింగాణమందురు, కృష్ణా గోదావరుల మధ్యను 

వనైజాము రాష్ట్రములో నుండు తెలుగు దేశము 

"తెలంగాణము, దీనికి ఓరుగల్లు నడబొెడ్డు. తెలగ తెలంగ అను 

రూపములు శెండును గలవు. ఆణీయము, ఆణెము, ఆణ్యము 

అను కములు చేశము౭నాడు అని అర్ధమిచ్చు తెలుగు 

కములు, “కెలగనాటిీ ఆంధ్ర వై వెదిక (టావ్మాణులు తల 

గాలుల. ఈ తెలుగు భాగపు శూద్రులలో "కాపు లను 

"పేరుగలవారు. బహుస సంఖ్యాకులయిన శుద్ద తెలుగు తెల 

గాలు, 

(ఆర్య) ఆరె బుడబుక్కల, అనీ, రెండు "తెనలున్నవి, 

ఉప్పర్షలో "తెలగ దాప్పర, ఒడ (ఓథ్ర) ఉ ఈప్పర అనే శెండు 

ఇటులనే న. ' శబ్దమునకు పూర్వరూప 

మయిన తెలక శబ్దము ఇంకను నిలిచి యున్నది. పూర్వము 
మన "దేశము శతెలగాణ్యము, వెలనాడు పాకనాడ్యు' మురికి 
నాడు శీనాడు, వొ శ్రపినాడు, బడగలచాడ్కు పలనాడు 
ఆరువేలనాడు అను మండలములు గలి యుం డెను, "ఇవి 
యన్నియు గలిపి యిప్పుడు ఆంధ్రదేశ మను పేర 
నున్నవి, తెలుగు శబ్దముగూడ్య, ఆంధ్ర శబ్దమునకు పర్యాయ 
పదము గా నుపయోగింప బడుచున్నది, 

బుడబుక్కల వారిలో 3 బుడబుక్కల, 

శాఖలున్న వి. 

. ఈ తెలుగు లేక ఆంధ్ర జాతీయొక్క_ . ప్రస్తుత స్త 
స్వరూపము శ ఆది శంకరులు వై చిన. 
బడినదని. చెప్పియుచ్చ్నా ము, 

మును 

మోప 

శ. శంకరులు. వైదిక ధర్మ 
స్థాపించి, పండితులను తవు మతమునరో. (తిప్పుకొన 

పునాదులపై 

గలిగిరి కాని వారు చేసిన పునాదులు ఆంధ జాతిని 
నిర్మింప వలసియున్నది, స సం స్కృృతవాజ్మ్యయము జన సామాన్య 
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నున-కందికలోే లేదు. అందుకై 'కోందరు చేశేభఖౌసలోే. మత 
వాబ్మయము.. సృష్టింప "తెలుగు 
భాహన్సు. వైదిక మతమును అభిమానించినవారు. "తెలుగు 

భావను రాజ భావ జేసీ గొరవించిరి. చానిలో మత 
వాబ్మయమును సృష్టంచుటకు (బారంభము చేయబడినది. 

"వేదములు తెలిగింప జేయుటకు తగు సాహసము 11. వ 
$తాబ్బములో కలుగ లేదు. ఆపని 20వ ఫతాబ్బములో 

గొల్లపూడి సీతారామశ్నా స్రీ గారికి, వదలి చేయబడినది. గాన్ని 

పంచమ వేదమయిన భారతము మ్మాత్రము తెలిగించుటకు నిశ్చ 

యింపబడినది. ఈ కృతి కర్హలును భర్తలున్యు నన్నయబుసి. 

రాజరాజు 'లె గౌతమీ తీరమున విలసిల్లి రి, ఈ పనిని రక్క_న 

మహర్షి యు ఎక్టా (ప్రగడయు పూర్థి చేసిరి కోన బధ్ధెన 
డ్దయు రంగనాధుడును రామాయణమును తెనిగించిరి, 

భాగవతమునకు [ద్రష్ట పోతనామాత్యుడు. సామ వేదమునకు 

పలువురు మహాకవులు 

బూనిర5.. చాళుక్యులు ల 

(ద్రష్ట త్యాగమహర్షి ప. సర్వాంగ 

సంస్క్బర్ 

వేదములను నిరసించిరి. వీరె వై వకవులు బసవ పురాణాది 

శవ వేదములను సృష్టించికిగాని, . . వైన్మవులు . తెలుగు వేద 

ములను సృష్టించలేదు, శివాలయములలో _ నిప్పటికిని 

అరవ పొశురముల నే ఏకరువు "పెట్టుచున్నారు. ఈ విధ 

ముగా. వైదిక మత. ధర్మములను “తెలుగులో - చదువు కొను 

టకు అవసరమెన వాబ్బయ మంతయు తెలుగులో సృష్టించ 

బడినది, ' మొత్తము. . మోద వర్షా డ్రధర్మ ప్రయా క్త క్షమైన 

వె.దికమతము ఆంధ దేశములో రపడినది. వర్ణ 

వై షచ్యుములు భారత _ దేశమందలి .యితేర భాగములలో 

నుండునంతళ ఆంధ్ర దేశమున లేకున్న ను సంస్కృతే (గ ౦థము 

అలో నున్న ౦తే. భావన వై శాల్యము మ్మాత్రము తెలు 

గులో లేను. అనులోమ (పతిలోమ వివాహములు అంత 

రించినవి. గాంధర్వ వివాహములు అంతరించ్చి. (బాహ్మణ 

వివాహములు మాత్రమే. అన్ని కలములకున్వు ఆదర్శ 

(పాయములై నవి. నాలుగు జాతుల మధ్యగూడ్క అస్ప ఖల 

యును దృష్ట ధోపుమును అనులులాేనికి వచ్చినవి. శాస్త్ర 

ములో నాలుగు జాతులు మాత్రమే అంగీకరింపబడినన్వు 

శూద్ర జాతిగా పరిగణింపబడవలసిన అనేకులు పంచములుగా 

విడ్రదీయబడిం, నాలుగు జాతుల మధ్యగూడ శాస్త్రీ 

యములు గానట్టి, భోజన(ప్రతిభోజనములు 

సుందర మయిన వాబ్బయమును స్ప సిం పగలిగ్సి 

పరస్పర 
వివాహములు పనికిరాని. అంతేశ్ళాఖా చేధములు వందల 

_ బోందూమతము 

కొలది బయలు చేశినవి. శూ ద్రులలో వృత్తులను బట్టి 

కూడా "పెక్కు అంతేశ్ళాఖలు ఏర్పడుట చేత చాతుర్వరక్షములు 

అష్టాదశ వర్ణములు ఏర్పడి వీరిలో పరస్పర 'సంబంధములను 
నిర్ణయించుటకు మంతి మహానాటి కట్టుడు లేర్పడినవి, శూద్రు 

లలో (బాహ్మణలక్నణము లున్న యెడల వారిని (బ్రాహ్మ 

వాలుగా పరిగణింపవచ్చునని సంస్కృతే భారతము చెప్పు 

చుండగా, అట్టివారు 'సచ్చూ ద్రులనబడుదురుగాని, (చాహ్మ 

ణు లనబడ రని "తెలుగు భారతము మార్చినది, -వాతుర్వ 

రము గుణ క కర్మలచే "నేర్చడునని శొన్ర్రము చెప్పుచున్న డి, 

సాధారణముగా కుమారుడు తండి వృత్తి నవలంబించును 

గనుక్క గుణ కర్మలచే "నేర్పడు వర్ణ ధర్మము (క్రమముగ, 
వంశేపారంపర్యపద్ధతిగా సి సిరపడి, చివరకు జాతికి జన్మయే 
(పథాన మను సిద్దాంతము, ఒక వేళ ఆపద్దర్మముగా వర్తి త్రి 

మారినన్కు కులము సా సిద్ధాంతమును అమలులోనికి వచ్చి 

నవి, ఇప్పటికి కులమునకు జన్మయే (పథానము ; గణకర్మ 

లపథాన మను సిద్ధాంత మేర్చడినది. వర్త ర్ల భర్మముయొక్క_ 

(పారంభ దళలో ఒక వర్త ర్హమువార్పు ఇతర వర్త ర్ల ము లయొక్క.. 

గుణ కర్మలను కొన్ని తరములవలంబించి, అలవరచుకున్న యడల * 

వారికి (కొత్త తకులము వచ్చుచుం డెను, సె వర్ణ ములలో 

చేరుటకు ఈ అవకాశము రాజుసమ్మత మై ' యుండుటే = 

తరగతులవారు ఏ విధమయిన అసంతృే షీ పినిపొందక, విప్లవము 

నకు ఫూనుకొనక్క 'సదాభారము లలవరచుకొనిి ఊ త్త వర్ణ 

"ముల బేరుచుండిరి, కృషివాణిజ్యపశు పాలనములు వే వృళ్తు 

లు; గాని రానురాను కృషి. పకుపాలనములను విడిచి ఎక్కువ 

లాభకారియగు వాణిజ్యవృ శ్తీని మాత్రమేనై శ్యు లవలంబించు 

టచ్చే కృషిపశు పాలనము లితరుల చేతులకు జిక్కెనవి, కమ్ము 

రెడ్డ చెలమ తెలగ మున్నగు శాఖలవారీ రెండు .చైశ్యవృత్తుల 

నవలంబించిరి. వీరికి జూతాకెాచ్చ మృతాశ -చములు శూద్ర 

లకువలె 80 కోజులుగాకు, చె దైశ్యులకువలె 15 రోజులే నిర్ధారణ 

చేయబడినవి. మరియు దక్నీణదేశమున మ త్రియస ద 
తక్కు_వగుటచే అవకాశము గలిగినప్పుడెల్లను వీరు శ్నత్రియ 
వృ త్తి నవలంబించ్చి క్షత్రియ వేపుభాపుల నలవరచుకొని రాజ్య 

ముల స్థాపించి క్షు తియజాతులుంగా మారిపోయిరి. అందు 

చేతే పరల కొందరికి నై దిక నో త్రములును నూర్య చంద 

వంశేములును . సిద్ధించినవి, చాళుక్య (పభువులు రాజ్యము 

పాలించిన మొదటి రాజులలో. శూ ద్రులమని శాసనములో 

నుదాహరించుకొనిరిగాని కొన్ని తరములుగడచిన తరుఫాత 
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పరమహంస 

జీవీ వ శశ పములోని సందంపూడీ శాసనము నాటినుండియు 
చదక్షేంశే క తీయులమని (వ్రాసికొనికి ఈ త్న తీయత్వము 
అఫీంచిన తేకువాత్క అనులోమ పద్ధతి ననుసరించి వై శ్యుడగు 
కుసుమ నెట్టి కుమా కై కన్యకా దేవిన్సి చాళుక్యవిష్ణువ్థ 
కుడు వీవావామాడ కోను, వైశ్యులు చాళుక్యుల వైశ్య 
తము INT త్వమును చాడ నంగీకరింపక్క 101 

గ తముల వారు తీరుపుబాటు వేయుటయు వి 
నుడు బలవంత పెట్టుటయు జరిగినది, కన్యక యొక్క అన్ని 
ప్రవేశముతో ఆ తగాదా అంక మయినది, 

వైశ్యవృ తీ వవలంపబీంచుచు తెలీక లెసాలెక్షులస్థులు వైశ్యా 
వాతను అవలంబించి యజ్ఞో ప వీ ధారణ "మొనర్చు 

భౌవసబుష్ని సాలెకులోద్ధారకుడు, 

త్య గార్కు అసాలె సంస్కక్తను చేశమునుండ్సి వెడల ట్టుటయ జక) మయములను "కెలియజేయు శర మూ మధ్య శృంశేరీ వీకన్వు రొకార్టులలో దొరికినది, 

2 ఖా 

ఆంధ్ర దేశములో కొత్త క్షత్రియ జాతు లేర్పడిన రో 
లలో ఉత్తర దేశమునుండి దథీణమునకు మహామ్మదీయు, 
దాడుల ఒత్తిడి బలమయినది, డాని నెదు రొ[ానుటకి 

దేశములో పొలనవిహయమునన్కు వె దికధర్మస్టాప। 

విషయమునను, దేశభాపాభివృద్ధివిపయమునన్వు (ప్రభువు 

లకు దోడ్నడుటకు కొందరు (బాహ్మాణులు నియోగులన 

శ్చీర్రిత్రో వమ్మత్రియవృత్తి నవలంబించి మం(త్రులుగన్యు నేనా 
పతులుగన్కు సామంత (పభువులుగన్కు పనిచేసి, వర్ణాశ్రమ 
సౌధనిర్మాణమునకు పాల్పడిరి, అందుచే వీరలోను వాణి 
జ్య తత్పరత్వముచే వై శ్యులలోన్స్కు కొంత వై దికాబార 
సంపత్తి కొరవడి నందున ఇటీవల నియోగులలో నందిరాజు 
లక్ష్మీ నారాయణ దీక్షితులు గారును, ఆత్మకూరి ఎనెళ్యులలోే 

లక్ష్మీ నరసింహా దీకీతులుగారున్సు బయలుదేరి తవు 
' కులములలో స్మార్తా వారములు పునరుద్దరించిర. సరస్వతీ 

కర 

మును మాత్రమే వ్యాపింప దేయుటచే 

స్వాములవారు ఈ కాలమున వెదికావార (పచారకులలో 
(ప్రముఖులు, _ వీరు ముఖ్యముగా కమ్మవారిలో ఉపనయ 
నాది వైదిక కర్మల "నెల కొల్పి వారి క త్రియత్స్యమును ర ఈ 

ఫూర్తి చేయుటకు మిక్కిలి కృషి సల్పిరి ఈ యుద్యమ 
ము 'రెద్ధలోను వ్యాపించినది, 

అచలబోధ కై న బౌద్ధములు నశించి వైదిక సంస్థా 
పన జరిగిన కాలములో, జాన కర్మకాండలను సామాన్య 

జేయుటకు (ప్రయత్నము జరుగ లేదు; 
కబీరు నానకు, వల్ల భాబాత్యలు 

తుకారాము, బసవేశ్వరుల్కు రామానుజూ వార్యు 
గువారు ఉదార భావములతో )సాడ్రిన భ్ 
స్టాపీంచి జన సామా 

జనులలో వ్యాపింప 

గాని చైతన్యుడు 

లు మున్న 

_క్లీ మతముల 
న్యమునకు వ్యాపింప చేసిరి. వీటి 

గాలి కొంత ఆంధ బేశమునకును సోకినదిగాని, ఇవి ఆంధ 
చేశ జనితములు గాకుండుటచ్చే నిచ్చట వీటికి నిలకడ కుదర 
లేదు, ఎపెసంస్క_ రలు ఆయా భాగములలో భ_క్తి యోగ 

9 జ్ఞైనయోగ (పథా 

సామాన్యజనులలో వ్యా 

నంతే సులభముగా జ్ఞాన 
ఆం(ధదేశములోే మ్మాతము కప్ప 

పడినట్టు ఆఅచ్చల 
అద్ (తమతము ఆంధ చేళములో 

సుళువుగా వ్యాపించినది, మవామ్మ 

మగు శంకరా ద్రైగతమ్ము అచ్చటి 

పీంచలేదు, భక్ యోగ మలవడి 

యోగ మలవడదు, 



దీయులలోని నూఫీవుతము దీనికికొంత చేరికగా నుండును, 
అందుచే కొందరు మహమ్మదీయ "బే త్తలును వీరితో కలి 

సర. దీనిని "నెలకొల్పి వ్యాపింప జేసినవారు పోతులూరి 

వీర బవ్మాంగారు, దూదేకుల సిద్ధయ్య గారు, "వేమన్న గారు 

సాలకులజులు యాగంటివారు, బొందిలి వీరయ్య గారు 

గుమిళ్ల కాల్వ కోటయ్య గారు బెల్లంకొండ మస్తానుగారు 

భాగవతుల శివరామ, దీక్నీతులుగార్కు వున్నవ నందయ్య 

గారు పొకల శేషాచల నాయుడుగారు మున్నగువారు 
పెక్కులున్నారు, 

(బ్రన్మా సత్యం జగన్మి థ్యా అనే వాదము ఏవీరిమతమునకు 

మూల కందము, అందులోను (బన్మా సత్యమను తత్వము 

కం కొ జగన్మిథ్యా అను తత్వమే ఎక్కు_వయినది. భీ 

యందును వైదిక కర్మలయందును వీరికి ఆదరము తక్కువ, 

శంకరాచార్యులవారు గారడీ విద్యయని నిరసించిన వాఠ 
యోగమునందు వీరికి ఆదర మెక్కు_న. గురువు వద్దను ఈప 

దేశము పొందుటను కారణవుగుటయని చెప్పుదురు. కారణ 
మును పొంది ఈ శాఖకుచెందిన శ్రీ పురుషులు కోందరయి 

నను లేని (గ్రామము ఆంధ్ర చేశములో నుండుటరుదు, బిచ్చ 

గా శ్లచేకులు వీరి తేత్తషములను రైళ్లలో బాడుచుందురు. 
"వైదిక కర్మలను వీరు నిరసింతురు 3 గనుక్క శాంకరాడై ( 

తులు వీరిని ఆదరింపరు, అద్వైత వాద మనగా వితండ 

వాదమని యర్ధములోనికి దిగినదిం 

ఇది ఇట్లు జరుగు చుండగా నే దేశములోనికి మహమ్మ 

దీయ మఠలేము వచ్చినది, గోలకొండనవాబులకడ మాం 

దవ మంత్రుల (బాబల్య మెక్కు_వ, ఢిల్లీ చక్రవర్తులకు 

వెరచి గోలకొండ నవాబులు తేమస్వాతం(త్య్యమునకై జనుల 

మోద. నాధార పడవలసీ వచ్చుటచ్చే జనుల నెప్పుడును 
తమ మతములో గలియు డని నిర్భంధింపలేదు. మసీదు 
లతోపాటు హిందూ దేవాలయములను గాడా ఈ నాము 

లిచ్చి పోషించు చుండిరి. అందుచేత, ఆం(ధ్ర దేశములో 

హిందూ మహమ్మదీయులకు అన్యోన్య ద్వేవము తేక్కు_వ. 

మహమ్మ దీయులతో సంపర్క మువలన (ప్రజలలో పొారుప. 

మెక్కు_వగుట తప్ప మహమ్మదీయమతేము ఆంధ్రుల 
భావములలో ఎక్కువ మార్పులను గలించ లేదు. మహమ్మ 

దీయ భ కుల ఊరుసులు మున్నగు పండుగలలో హిందువు 

పాల్లోనుటయును గలదు. 

హీందూమతము 

ఇటీవల కై) స్తవ మతము ఆంధ్ర దేశములోనికి వచ్చినది, 
వారి మివనరీలు ఇంగ్లీషు విద్యాలయములన్సు ఆస్పత్రులను 
బెట్టి అందుజేరువారికి బై బిలు నిర్భంధముగా బోధించుచుం 
డిరి, ఇంగ్లీ సు విద్యయున్సు ప్రకృతి శాత్రక్షానము ఎక్కువ 
యిన కొలదిన్తి హిందూ కాన్మములయందునుు. ముతమం 
దును ఆచారములందును విశ్వాసము పోయినది, విద్యాధి 
తులలో కొందరు (క్రీస్తుయొక్క_ శుద్ద బీవితముచే ఆకర్షింప 

బడియు, కొందరు మిషనరీల (పజాసేవా శశికి హార్షి చియ్య 
మరికొందరు ఐహీక లాభముల కొరకును “కై ఇ) స్తవ మతములో 
(ప్రవేశింపజొచ్చిరి. కై) స్పవుల సంఖ్య కరువు సంవత్సర 
ములలో “హెచ్చుటయు మరుస పేడు తగ్గ్వటయు సంభ 
వించుచున్నది. వారిజనులలో కొందరు ఈ మఠతములో 
చేధటచే అన్ని విధములా బాధ పడినది సత్యమే, విద్యాధ్ధి 
కులలో బహుమంది [పకృతి శా శ్ర్రృముల తాకుడునకు తటు 
కొనలేక ఏ me sa గుదరక్ర స 
జీవితతత్సరత్వము మాత్రమే మిగిలి ఏమతములో-నెనను 
'బేళుట రటస్థించినది. 

ఈ స్థితిలో గ్రైన్మాసమాజము. బంగాళమునుండి ఆలధ్ర " 
దేశమునకు వచ్చినది. కీ, శే, వెంకటరత్నం నాయుడు 

క. ఉను cree cores. అలం 

7 Se న. 

లే +: yr mR ళ్ | 

స్వామి వివేకానంద 

రామకృష్ణ పరమహంసుని మతమును 
(సపంచమంతటను వ్యా ప్రిచేనెను. 
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పీకీకలింగంగారును ఆం(ధ్రదేశములో (బ్రవ్మా 
es శు 

Fe ంస్కు_రణమును వ్యావీంపజేయు 
భమాజ నుతీమునుూ 

ని 8 వారితో 

పంపర్కూము గలిగినవారి సనాతేనభావములను ఫూ ర్షిగా మార్చీ 

హిందూ సంఘములో వారికి దురావారము 
జు కళ EE, వ్ 

అని తోచినవాని "వెల్లను వ్యాసములు (వానీయ్యు ఉపన్యా 

సము లిచ్చియు నిర్మూలింపసాగిరి, ఆత్రముతో కలుపు 

తీయా క వ చెడు మొక్కలతోపాటు పెరుమొక్క_ 

లను వై తము ్రీక్రివేయునట్లు సదాభారముల సెతము 

కీ_ంటీని “పరకి వెచిరి® వారు పుట్టించిన అలజడికి 
ము నా గ ము 

హీంచూ సంఘము తట్టుకొ ని యధాస్ట్రితి కీంకను రాలేదు, 

(ట్రవ్మా వ్మాసమాజము నాస్తి య మును 

నున్న కొందరు యువకులను అస్తి 

కులను శుద్ధవర్హనులను మాత్రము జేసి 

శద. (బహ మలము. కేవలము ద గ్ర్మా 
అ ఏక ముగాదు. 

| ఇంక, దివ్యజ్ఞాన సమాజము ఆంగ 

విద్వ్యాధీకుల పాశ్చాత్య వ్యామోహ 

నునే కడ్డకట్టయె నిలిచినది 3 అనేకులు 

శ స్పవులు గాకుండా జేయ గలిగి 

నడి; హిందూమత మొక్క_టియే ప్ర 

కృతశాత్త్యసిద్దమయినది యని వాదిం 

చినడి, హీందువులు పొశ్చాశ్యులవలన 

"కేర్చుకొనదగిన దేదియు లేదనియు వై దికావారము లన్నియు 

(పకృతి శ్యాస్త్రముచే సను ంపవచ్చుననియ్సు వాటినది, 

విద్యార్థుల వ్యామోవము ఫ్లూర్హిగా సించుటయేకాక్క 

హీిందూసంఘములోని సదాచార దురావారముల శెండింటికిని 

గూడా గలిగినది, సంఘసంస్క_ ర్హలకు చెడు 

రోజాలు వచ్చినట్లు తోచినది. జనులు తేమ ఫూర్వ (గ్రంధ 

ములను చదివి వార్షించుటకు (ప్రారంభించిరి, మాక్సు 
ఖు. శేకిభర్తన గా 'లెంతయు, ఇందుకు 

హిందు 

ఆర్యసమా 

ఉద్భవించినది. 

ల్లో  శేరుటలహరిగిను, 

సాయిబాబా 

జము రానియెడల పళ్చిమో త్తర భాగములలో. వైదిక మెట్ట 
సితియందుం డెడిదో ఊహింప జాలకున్నాము, - వేదము 

"హైందవ లందరికిని వారసత్వపు హక్కని నిర్ధారణ చస 

నది. _ భారత బేశములో మొట్టమొదట ఈ సిద్దాంతేమును 

“పెకి బెచ్చిని దయానందసరస్వతియే: ' శంకరాభార్యుల 

ఉపనివత్తులక్కు భగవద్దీతలకు వేదాంతనూూతముల కే (ప్రొము 

ఖ్యమునిచ్చి, వేదసంహికేలను వెనుకకు (తోసిరి దయా 
నందుడు ఈ హిందూ విజ్ఞానమున' కంతటికీ వేదమే . మాత 

యనియు జ్ఞానమంతేయు దానిలో ఇమిడియున్న దనియ్వా 
(పపంచమంతేయు దానివలన తరంచుననితా నాట భత 

మహెందవమతక్నర్షలలో ఈ విషయమున ఇత డద్వితీయుడు, 

నిద్యారణ్యుల వైదిక ఖావ్యుముల్ను 

ఆం(ధ దేశములో నై దికథర్మ వ్యా ప్షికి 

మిక్కిలి తోడ్పడినవిగాని దయా 

. నందుడిచ్చిన విశ్వమానవసం బేశమున్సు 

అవి యివ్వజాలక పోయినవి. దయా 

నందుని సందేశము అం(భుల కెంత్రేయు 

స i, షే 

మకృష్ణ పరనుహంస్క, అరవిం 

దుల సం బేశములును ఆంధ్రుల చెవిని 

బడ్నవి, హరనాధబాబా "రాధా 

స్వామి స్వామి. రామతీర్థ, “రవణ 

మహర్షి, సప. ఆం(ధ్రుల 

ద్వని కొంతతవరకు ఆకర్షి sole దీని ఫలితము ఫావి 

"కాలమున చూడవలసియున్నది, ఆం(ధ్రటేశములో "మొదటి 

నుండి యిప్పటివరకును మతోోగ్ధారకులు (పజలభావముల 
నేయేవిధముల మార్చ ప్రయత్నించికో మనము కొంత 
వరకు పరిశీలించితిమి, వీటన్నిటి ఫలితముగా తేలిన హిందూ 
త ఆస్తే స్వయాపమును పరిశీలించుట కొంతవరకు అవ 

సరము, వేదములకు అత్ని ప్రావీనమైన నిఘంటువు యాస్కాా 

చార్యుల నిరు కము, వేదముయొక్క_ సారము వ్యాసశిష్యు 
దయిన జైమిని మహవార్షి రచించిన వూర్వ మీమాంస 

న్యూ త్రములయందున్సు “చెడాంతముల అనగా ఉపనివత్తుల 
సారము వ్యాసరచిత మైన ఉఊ_త్తరమిమాంస 'అనగా 
జేదాంతేన్నూ క్రమ లయందును కలదు; వేదములంన్యు 

పూర్వ మోమాంసయును 'ధర్మార్థకామమలను 'బోర్థిం 
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(శ్రీ అరవిందయోగి 

చును, వీటి (ప్రకారము సంసారము కర్మ కే తము, ఇందు కర్మ 

సన్నా న్రిసమునకు చోటులేదు. మానవుడు ఈ లోకమున 

తన్నెదుర్కొను సమస్యలతోపో8 విజయము గాంచ 

వలసియుండును, (పపంచము బంధముగాదు ; స్వర్హమునకు 

మార్గము, "వేదాంత సూూత్రేముల (పకారము సంసారము 

బంధము; కర్మ బంధహేాతువు; 'సన్నా్యాసము ము _క్తిమార్దము, 

ఇది బౌద్ధమునకు బాలా చేరిక, శంకరాదై (తేమును 

విరోధులు ప్రచ్చన్న చౌద్ధమని కూడ అన్నారు. ఈ శెండు 

శాఖలను సమన్వయము చేయుటకు గీత (ప్రయత్నించినది. 

కర్మసన్నా న్చ్రసము పనికిరాదనియు, కర్మ బంధ హేతు వే 

కాని నిష్కామకర్మ బంధ హేతువు కాదనియు ; కనుక, 

మానవుడు నిప్కా_మ కర్మను జేయుచు ముక్తిని బొంద 
వలయుననియు చెప్పినది, మరియు గీత మానవ (ప్రకృతిగా 
ఆధారపడి _మతేసాభనలను నిర్ణయించినది, జీవాత్మ 

యొక్క స్వఫావధర్మములు మూడు : వ్య _క్రిర్వము. లేక 

అహాంతత్వము లేక ఇచ్చాళే క్రి (Wil) మొదటిది ; జ్ఞానము 

లేక మంత్రే శక్తి (Intellect) రెండవది; భక్తి (పేమ 
లేక దయా దాకీణ్యాది గుణములు లేక ఊతాహాళ కి 

(Emotion) మూడవది, ఈ మూడింటిని పాళ్చాత్య 

రత్వశాస్త్రములున్నుు గీతీయు అంగీకరించినవి, పరమాత్మ 
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పొందూ మతము 

స్వరూపము గూడ నిడియే, ఈ మూడింటి ద్వారా జీవ 

పరమాత్మ్శలకు స్పర్శ యోగము, మానవేచ్చన్యు భగవడొచ్చను 

ఐక్యపరచి నిహ్కా_మ కర్మచేయుట కర్మయోగము. 

(ద్రియముద్వారా నిది ధ్యాసవలన సర్వజ్ఞ తము నొందుట 

వివిధభ_కిమార్టములద్యారా _ విశ్వమానవ 

(హేమను అలవర్చుకొన్ని భగవదైక్యమును సంపాదించుట 

భక్రి యోగము. ఈ మూడు యోగములద్వారా ఆత్మో 
పలబ్బిని పొందవలయునని గీతా సిద్దాంతము, ఈ మూటి 

లోను శంకరులు జ్షాసయోగమును రామానుజులు భళి 

యోగమును తిలకు కర్మయోగమును ఉత్తమమన్కి తేమ 

అష పాయముల కనుగుణము-గా ధర్మసాధనలను దూావపీం 

చీరి. కాని అరవిందుడు ఈ సౌధనములలో ఉత్తమ 
సరలు లేవనియు, ఇందులో ఏదేని ఒక యోగమును అవ 

లంబించినంత మాత్రమున సంఫూర్షముగా ఆత్మోపలబ్బి గలుగ 
దనియు మానవ 'సంవూర్ణ వికాసమునకు ఒక జన్మలోశగాని, 

అనేక జన్మలలోశగాని, ఈ మూడు యోగములను సాధింపక 

తప్పదనియు ఈ మూడు యోగములను అవలంబించుట 

చేతనే మనోమయ, విజ్ఞానమయ ఆనందమయ కోళతులు 

వికాసము పొందుననియుు అట్లు పొందిననేకాని జీవ 

పరమాత్మల కైక్యము గలుగదనియు చెప్పుచు అన్నింటిని 

చేర్చిన యోగమునకు ఫూర్మయోగమని "పీరిడినారు. దీనివలన 

అంతః కలహములు పోయి గీతాబోధకును మానవ (పకృతికిని 

సమ్మగ్రమయిన సమన్వయము కుదురగలదు, 

బుదీం 
ఖి 

జాన యోగము, కన యూ 

కుద్ధాద్యత 
మత ప్రచారము 

చేనిన ఆంధుి 

డు, వీరి మత 

ము గుజరాత్ 

వ్యా_ప్తీచెం 
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_అఆంధ్రనర్వ్యన్వము 

ఆరవిందుడు నుటికొంత జిజ్ఞూసయును 'గావించినాడు, వృక్నయులుగన్సు జంతువులుగన్కు పఠలుగను మానవులుగను 
మానవ వ్య ఒకో మనోమయ, విజ్ఞానమయ్య ఆనందమయ (evolve) పరిణమించును, ఈ పరిణావు వికాసమంతయు వోళశములు మూడును మాత్రమే కలిగియున్న దా ? అన్న జీవుని మనోమయ, విజ్ఞానమయ కోశములన్సు వాని ఆచర మయ (ప్రాణమయ కోళములు, మాత్రము వ్యక్తిలో భాగ ణకు దగిన అంతరిం[ దియ, జ్ఞా చేం ద్రియ క న్మేంద్రియములు ములు కావా? విశ్వరూపుడయిన పరమాత్మకు మాత్రము ఈ గల న్గూల దేనామును వికసింప . జేయుట కొరతే. ఈ అయిదు కోళములు లేనా ? జీవపరమాత్మలకు ఈ అయిదు సిద్ధాంతము నకును చెనిచెప్నిన అరవిందుని ఫూర్ణయోగమున కోళముల ద్వారా  పరస్పరస్పర్శ కలుగుటయే పరిపూర్మ కును సమన్వయము కుదురుచున్న ది, | యోగ నునదగడా? యని సమగ్రమైన మీమాంస 

ఈ వికాస (evolution) నీడాంతమును వేదవేదాంత “గావించెను, ' 
థి 

మతములు ఆంగీకరించునా ? ఈ సృష్ట లేక సంసారము. (వకృతి శాత్రుమున్కు దీని కనుగుణముగానే యున్నది, బంధము, జీవుడు ఈ 'బంధములో తగుల్క్కాని నిరంతరము _ ఎలక్రాాన్కు (పొటాన్సు న్యూట్రానులు గలిసీ ఏర్పడిన శేణువు పుట్టుచు చచ్చుచు ఉండును, ఈ సంసారము దుఃఖ (atom) మెట్ట మొదటి ఉపాధిససితమయిన వ్య క్తి, భూయిస్థము 5 దీనిలోనుండి బయటపడుటయే ము క్లి 3 ఈ వ్యకి వికసీంచి జీవ చర్యలు (ప్రకటించే (Pro- బయటపడుట శే మానవుడు (పయలత్సి ౦ంచవలయును, ఇది. toplasmic) కణము. (0611) ఏర్పడును, ఈ ఏక బౌద్ధ సిద్ధాంతము, "వేదాంత న్నూత్రములపె ఆధారపడిన . కణ జీవులు బహుకణసంఘాతమగు జీవులగును, ఇవి ద్ర్వైతా ద్వైత విశిష్టా దై గతములు స్వల్ప బేధములతో నీ ఖే ఘు / 



చాకానే పోవుచున్న వి. వీరి దృష్టిలో సృష్టి కర్మశ్నేశ్రము 
సృష్టి అనిమిత్తము. దీనిలో మానవుడు పొంద 

వలసిన గమ్యస్థానము లేదు. అందుకై అతేడిచ్చటికి రాలేదు. 

ఇడి వేదాంత మతము, 

గాదు, 

వేదమతము ఇట్టిదిగా గన్నట్టదు. “వేదమును వూర్వమిా 
+ మాంసయు సృష్టిని కర్మ కే తయమగా భావించును. (పకృతి 

శాస్త్రములు బోధించు పరిణామమని సిద్ధాంతములను సమ గముగ 

మధ్వాచారులు. ద్వైతమతసా పకుడు, జ్ థి 

బోధించకున్న న్యు వికాసపరిణామము మోన దర్భనములకో' 
(క్రొత్తది కాదు. కొన్ని పురాణములు దీనిని స్పష్టముగా 
బోధించుచున్న వి. జీవుడు (పపంచయ్మాతలో 84 లతల 

జీవరాసులంగా జన్మ లెత్తును. ఇందులో 16 లక్షల జన్మలు 

(పాణ పడార్థపు (Protoplasm) శ్రీ బీతి యింకను రాని నిస్టివ 

ధాతు పదార్థముల గలుగును, వక వర్షములో 12 క 
జన్మలు ష్ష్ ప జంతు వర్షములోను మానవ వర్ణములోను 

జన్మ లెత్తి 64 లక్షల జన్మలను గడప వలయును, డార్విక 

"మొదలగువారికన్న మనవారే ఈ సిద్ధాంతమును ఎక్కువ 

వివరముగా చెప్పినారు, 

దివ్యజ్ఞాన సమాజము, వారు మన మత సిద్దాంతేములను 

(పకృతి కాశ్ర్రముతో సమన్వయించు ప్రయత్నములో మన 
యో పూర్వ సిర్ధాంతములను వెల్లడికి. బెచ్చినారు, వీరి దృష్టి 

హిందూమతన ము 

లగే ప్రపంచము. కర్మత్నేత్రము. ఇప్పుడు పొరపాటున 
బంధములుగా ఫావింపబడునవి జీవుని ఫూర్జ్మ వికాసమునకై 
యేర్చడిన నియమావళి, 

"నామము, 

సృష్టిలోని సై తౌన్కు బౌద్ధుల 

అరిషడ్య్వర్ణముల్పు ఈహణ(త్రయములు ee 
లగు న వన్నియు మానవులు బాధపడుటకున్కు తప్పుదారిని 
బోవుటకున్వు భగవంతుడు చేసిన పన్నా గములు'గావు, 
భగవంతునిళ క్రికి మించిన మరియొకరి ఏర్పాట్లును గావు. 
అన్నియును ఒక విధానములోని భాగములు, భగవద్దుణాను 
భవమునశకై ఏర్పరచబడిన సాధనలు, వీరి దృష్టిలో సృష్టి 
నయ్యా స్థానము లేనట్టియు అనిమి త్ర మైనట్టియు పాడుగుంట 

గాదు. తిని త్రాగి నశించే నా సిక గయ్యస్థాన రహీతమును 
విధాన రహితేమును అగు శువ్ము_ మౌర్షమును "గాదు, ఇదియొక 
మహా విద్యాలయము, మెట్టన్ని యు ఎక్కొ_వలయును. తర 
గతులన్చి టిలో ఊ త్తీరుడు గావలయును, బంధము లన్నియు 
గమ్యస్థానమును చేర్చుట "కేర్పడిన నిబంధనలు, 

మతముయొక్క_ గమ్యుస్థానము అమృతత్వ మనీ అన్నీ 
మతముల వారును అందురు. "కాని అమృతత్వము అస్తగా 
పుట్టుక లేకుండా చేసుకొనుటయని వేదాంతులందురు, 
'స్పర్రములో (పవేశించుట యని ఇతేరనుతస్థు లందురు, 
ఇవి డొంక తిరుగుడు అర్థములు, 

య. మం తీరాజమగస గాయత్రి గమ్యేస్థానమును 

“ఓం భూర్ భువ స్వః |! ఓం తత్ సవితుర్వశేణ్యం | 
భర్షో దేవస స్య ధీమహి |” 

భూలోక భువర్లోక స్వర్గోకములలో, అజ్ఞానములను 
పాపములను దహీ ంపజేయునట్టి యు 'తేజస్వరూప పుడయిన 
భగచానుడు మన అంతరింద్రియములన్సు జ్షూ నెంద్రియములన్వు 
క ర్మే్యద్రియములను (ప్రవేశించి వికసీంపజేయుటకో ప్రార్థించు 
చున్నాను అని దీని యర్థము, 

సత్య, నిత్య అమృత ఆరోగ్య, ఆనంద్య సుందరం 
రూపమును అన్నుగహి ంచుమని (ప్రార్టి ంచుటయే దీని సారాం 
శము, ఇది ఇప్పటికిని ఆంధ్రులు వికసింప జేసిన మతము 

యొక్క స్వరూప పము, 

త్ర 



శీ తిరుపతి దేవాలయం. 



దేవాలయములు 

జేవాలయముల యొక్క. స్థితి సమృద్ది బేశమందలి 
(పజల నుతప పరాయణక్వేదార్డ్యానికి. చిస్నాములని 

వచ్చును. ఆంధ్ర "దేశములో (పతి (గామములోను ఆలయ 

చెప్ప 

ములున్నవి, ఈ ఆలయములు ఉఊ_ర్పీమధార్మికమార్షములకు 

విసేయులను ఊన్ముఖులను చేయుచున్న వి. “హౌందవ 

చేవాలయములలో ఆనందము, 

కూడా సంప్రాప్తములగ చున్న వి, 
వినోదము _జిహ్వాత్స ప్తి 

"దేవాలయములు నుత 

"మునకు (పభానావాసములు; 

మతము యొక్క సంవోసనా నా 

నములుగాన్సు తత్త ప్రజెజ్ఞాసౌచో 

దకములుగాను ' ఉండుటయే 

కాక్క సౌందర్యవంతము లై ఫలి 

త్యం శిల్పం మొదలైన వాటికి 

సమావేశ స్థానములుగా కనుపించు 

చున్నవి, (శ్ర లక్ష్మీ అను నామ 

ములతో (పొపంచక సర్వ 

సమృద్ధి కనునీయతే మన ఆల 

యములలో ఆరాధించబడుచు 

నవి, 

ఈ చేవాలయములను గురిం 

చి పండిత (శ్రీ ఉమాకా న్స విద్యా 

శేఖరుల్కు తమ పల్నాటి వీర 

చరిత ద్వితీయభూమికలో ఇట్లు 

వారివల్లలోక భర్మవిష్టవం సంభవించ 

అట్లాటి 'స్పృవానీయగసణసంపడ 

మామూలు (ప్రజల్లో వుండ గలగడం అరుదు కనుక, నాస్తి 

కత యేదేశంలోగాని సాధారణ జనులకు వతంగా వుండ 

డానికి అర్హ మయినది గాదు. తేత్త్వ జిజ్ఞాస లే తీరగా 

జాలదు, అయి ల్వే 

శ్రీ శల దేవాలయము 

ఆవులకు గొప్ప త్షేశ్రము. 

(వాయుచున్నారు “డేను డొ కడున్నా డని (ప్రత్యయం 

లేని తత్త్వ జిజ్ఞాసు సువులు కొందరుండ వచ్చును. వారు 

సాధారణంగా సంపత్తి గలవారై, ఆక్మవంతు'లై 

వుంటారు గనుక, 

(ప్రవర్తిల్లి న్వా రష్యా మొదలై న దేశాల్లో న్నాస్తికత యేమా 

ర్లాల్లో నడుస్తున్నా, దైవ భ శి ముఖ్య లక్షణంగాగల మతం 

EE) 

యొక్క_ ఆవ శ్యకత్య లోక సం గహానికి అనివార్యమగు 
చున్నది. నూనవుల యందలి 

అభ్యుదయ పదమైన అందు 
గుప్ప్తమయి వున్న దైవత్వాన్ని ప్రస్ఫుటం జేయడమే మతం 
యొక్క 

హీయగకణాలను చంపి 
కల్యాణగుణాలు వర్ధిల్ల జేసి, 

(పకృష్ట్యపయోజనం, చిహ్న ధారణాది 
బావ్యాల కణాలే మతేం శకావుగానీ యేమి లేకండా 

వుండటం కంటే అవి కొంతమేలన వచ్చును, యే బేశమం దై 
నా యెప్పటికై నా అవి వాటి 

సమీపాన వున్న (శ్రేయః పథా 

న్ని చూపించ వచ్చును. కొం 

దరు తేమ దుష్ట చిత్త వృత్తులను 
కప్పిపుచ్చి, లోకాన్ని వంచించ 

డానికి బాహ్యలవమణాలను ధరి 

స్తుండడం సత్యం, అయి తే అది* 

మతం యొక్క మిథ్యా యో 

గం, అంత మ్మాత్రంచేత మతం 

దుస్ట్రం మిథ్యా 

యోసం యొక్క నింద్యతేను 

వస్తువునకు ఆరోపించడం అను 

చితంగచా ! ఈ దేవాలయాలు 

సమాగమస్థానాలని 

చేను భావిస్తున్నాను. ధనా 

దులచేత (పవేశం నియమిళమె 

(పాక్ళత క్రీడా సుఖాలకోసం చేశ పాశ్చాత్యుల క్లబ్బుల 

వలెగాక్క మన జేవాల యాలు నిర్ధనులకు నైతం నిరవధికంగా 

కాజూలదు, 

(పజలకో 

(పవేశం (పసాదిస్తున్న వి, పద్మపురాణ కర్త దుఃఖించినట్లు 

ఆశ్రమాలు యవనధ్య'స్తాలు కాగా మోమాంసకుల కర్మవాద 

పాటవం దేశంలో శీణించగా, విజ్ఞాన వ్ళం అరణ్యాలను 

వదల్సి ఆలయాలకు మరలినట్లు ష్ణ. తున్నది. ఇం తేకాక్క 

భారతవర్ష మందలి మత 'సంరక్షకు లెందరో జేవాలయాలతో 
సంబంధించి వున్నారు, 22 

చేవాలయములు వైదికయగములో నిర్మితము లై నట్లు 

కనబడదు, చేవతాస్వరాపము  ేవతల వాహనములు 



: ఏక వచు లైవ విషయములకు సంబంధించిన 

ములు కేదములందు కొన్ని గలవు గాన్సి విగ్రహారా 

పంధిదాదిన వాక్యములు లేవు. విగ హారాధనము 

ఇటోనికీ వచ్చిన రేరవాతేగాని చేవాలయ నిర్మాణము 

కొశముండేదు. బౌదమరమలో మహాయాన 
జ 

yl ము |[పబలిక శయవాలతే జౌద్దులు బుద్దుని బేవునిగా 

గో గలవ్యర్థనము. ననుసరించి విగ్రవాము 

లకు నిర్మించి ఆరాధించుటకు మొదలు “పెట్టిరి. 

జీన వెంటే చేవాలయ నిక్నాణమయు సె తేము " taal ల. 

వి 

పమెన ఆత్మకు జేవాము నిలయమెనటు 
6౬ ౧౧ 

“హామునక్రు జేనాలయము నిలఅయముగా భావిం 

శష్తాత్తా cr rer Prt 

చ్చి దేవాలయనిర్మాణము శరీరనిర్మాణము ననుసరించీ. 

శావించినారు. ఈ విషయమే ఈ [కింది శ్లో కార్థములో 
గలదు. “దేహో జేవాలయ; (పోకో జీవే దేవసృదాళివః” శ 

కొంతవరకు చేవాలయ నిర్మాణమునకున్సు బాద్దుల చైత్య 

విహారనిర్మాణమునకును పోలిక గలదు, మనకు “తెలిసినంత 

వరకు ఆం(ధదేశమందు పల్లవులు మొదటి. దేవాలయనిర్మాత 

లని చెప్పవచ్చును. 

ఆంధ్ర "దేశములో (పసిద్ది కెక్కిన దేవాలయములలో 

శ్రీ ముఖలింగ _మధుకేశ్వరాలయము (శ్రీ కూర్మమువద్ద 
నరసిం హేశ్వరాలయము  నీంహాచల _ నరసింహాలయము, 
అన్నవరపు సత్యనారాయణ స్వామిఆలయము, ధవలేళ్వర ' 
మునందలి జనార్దన స్వామి ఆలయము, 
రామాలయము _ భీమేశ్య్వరాలయము ద్వారకా తిరుమల 

పరమే 

భ(చా-చల 

వెంక కేశ్వ రాలయము "పెనుగొండ కన్యకా 



కరీ ఆలయము, బెజవాడ దుర్చగుడి ; పురాణల్లో నేకాక్క 
భవభూతి బాణుడు 'శ్రీవార్టుడు మొదలయిన (పావీన 
భారతీయ విజ్ఞులకృతులలో సైతం (ప్రస్తావించబడిన (క్రీశ 
లకే త్రములోని మల్లికార్జునాలయము, మాచెర్ల చెన్న శేశ్వర 
స్వామి ఆలయము మహానంది చెన్న కేళ్వర స్వామి ఆల 
యము కోటప్పకొండ కోటీళ్వ రాలయము మంగళగిరి 
పానకాల రాయుని ఆలయము, "నెల్లూరి రంగనాయక 

స్వామి ఆలయము పుష్పగిరి చెన్న కేశ్వర స్వామి ఆల 
యము కాళహా స్తిశ్వరుని గుడ్కి లేపాక్షి బసవేశ్వరాల 
యము, కదిరి లవీనృసీంహా స్వామిఆలయము, హంపీ 
విరాపొకౌలయము మొదలైనవి గలవు, 

తెలుగు జిల్లాలలోని "దేవాలయములు 

ఆదాయము, 

2000 రూ. గాని రెండువేలకు 

పష 
గల దే. సంఖ్య. సంఖ్య, 

విశాఖపట్నం 40 | 142 
తూ, గోదావరి 32 281 
ప. గోదావరి 28 ల 
కృష్ణా 838 183 

గుంటూరు ర్రి 114 

నెల్లూరు ౬8 16 
కడప 4. 8 
కర్నూలు కి 28 
బళ్లారి 9 10 

అనంతపురం 8 . ౦9 
చిత్తూరు మ 1 

విశాఖపట్నం జిల్లా 

గ్రామము పేరు. ఆలయము పేరు, ఆదాయము. 

అనకాపల్లి కన్యకాపరమేశ్వరి 6,457 
పద్మనాభ 0 ఆనంద పద్మనాభ 6,964 
బొబ్బిలి వేణుగోపాల 14,870 
పాలకొండ జగన్నాధం (మ) 6,000 
రాజాం రాజగోపాలరామలిం శేశ్వర 

.షొందూమతము 

గ్రామము పేరు. ఆలయము పేరు. ఆదాయము, 
సింహాచలం వరలక్ష్మీ నరసీంసా 1,12,895 
విశాఖపట్నం కోదండరామ 6,000 
రామతీర్థ 0 రామస్వామి 183,840 
విజయనగరం క న్య కాపరమేళ్ళరి 6,500 
బలగ జగన్నాధ 26,000 
(శ్రీకాకుళం కోదండరామ. ర్క్000 
'సరియాపల్లి లక్షీ నారాయణస్వామి (మ 9,604 
మందసా వాసు చేవస్వామి 9000 
కంచిలి జగన్నాథ 7,760 

తూర్పు గోదావరి జిల్లా 

అన్న వరం వీర వేంకట 'సత్య నారాయణ 81,041 
పిఠాపురం కంటిమాధవ . 6,177 
(ద్రాకారామ. భీమేశ్వర 8,000 
అంతశ్వేది లకీ నరసింహా 5,000 
వాడపల్లి వెంక శేశ్వర్క "వేణుగోపాల 5,000 

= పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా 
ఏలూరు జనార్ధన కన్యకాపరమేశ్వరి ర్క910 
ద్వారకా తిరుమల వెంక కేళ్వర 80,000 
పాలకొల్లు థీరరామలిం శేశ్వర 5,250 
పెంటపాడు భై రాగిమఠం 6,5000 

కృష్ణా జిల్లా 
బెజవాడ కనకదుర్ష 8066 
లింగరాయపాలెం బావాజీమఠం 6,712 
వడాలి ' జగన్నాధ 19,428 
ఆగరపల్లి శోభనాచల © 12,1834 

గుంటూరు జి లా 

పొన్నూరు భావనారాయణ 9,216 
మంగళ ౧8 లథ్మ్మీనరసింవా 14,000 
వైకుంఠపురం వెంక శేశ్వర 7,710 
కోటప్పకొండ కే శ్సేళ్చర మే 
మారుతోట ము క్రీ శ్వర 5,461 
"పెదప్రులివ ధు వరదరాజు 6,071 
అమరావతి అమ శేశ్యరస్వామి 9,312 

వవ్. 



మార ల్ల సిర్జేళ్వరస్వామి 

గామమ పేరు. ఆలయము పేరు. ఆదాయము. 

us ౫ 10,442 

జ జాగ మాడీ సంగమేశ్వర 7,618 

నెలూరు జిల్లా 
ag 

కన్యకాపరమేశ్వరి 6,410 

జేణునోపాల 7,000 

9,045 

5,925 

జొన్నవాడ 11,490 

నిం రాయగాండ వరలఖ్న్మీ నరసింహా 9,787 

వెంళటనిరి కాకీవిళ్ళనాధ 15,000 

కడప జిలా 
య 

కున చంద్రమౌళీశ్వర 19,580 

రాజంపేట కన్యకాపరమేశ్వరి 5,000 

చితూరు జిల్లా 
నీ య 

"తిరపతి వాతిరాంజీ మఠము 57,698 

తిరుపతి తిరునుల తిరుపతి దేవస్థానము 9,81,854 

శాళవా స్రీ కాళహా న్తీళ్ళర 9,400 

శాయణవన కల్యాణ వెంకటేశ్వర ర్స్ 741 

నాబేశ్వర _ 9,289 

సుబ్రహ్మణ్యం 20,525 

అనంతపురం జిల్లా 

ఉర కోటబసవేశ్వర ౨0000 
కదిరి లక్ష్మీ నరపింవా 5,400 

బళారి జిలా 
య sf 

చింతామణిస్వామి 5,000 

కంకరభ క్లిస్వామి 10,000 
మ 11,095 

ముఠములు 
మతాచార్యులును సన్యాసులును నివసించు (ప్రదేశమునకు 

మఠమని పేతు. * మఠళ్ళా (తాదినిలయో. * అని అమర 

కోశకారుణు నిర్వచించుట చేత విద్యార్థులు వాసంచేనే (పదేళ 

మునకు గూడా మఠమని చెప్పవచ్చును, ధర్మార్థ వామ 

మోక్షములన్యు చతుర్విధ పుఠుహెర్గములను ఆర్డి ంచుటకు 

సన్నా్యాసా(శ్రమ మొక ఉపకరణము, ఈ మశాచార్యులలో 

గృవాస్థులు కొందరుండుటచే గృహస్థమథఠములును గలవు, 

శెవ్య వైస్లవ నిర్శితము'లై న కొన్ని నముఠము లగే గృవాస్థులు 

నివసించుట పరిపాటిగా లేకపో లేదు. మఠములు వంటివి 

ఆదిలో బౌద్దుల ద్వారా వ్యాప్తమెనని. వాటికి సంఘా 

రామముల్కు విహారములు అని పీరు. పారమేశ్వరాది 

శివాగమములలోనుు నారద పాంచరాతాది వైన్ఫవాగమ 

ములలోను సూతసంపాతాది పురణాలలోనుు కొన్ని స్మ 

తులలోన్యు మఠముల చర్చ స్పష్టముగా నున్నందున భారత 

వర్షమున ఇవి మిక్కిలి (ప్రావీన 'కాలమున"నే ఏర్పడి యుం 
డునని చెప్పవచ్చును, ఆదిశంకరాచార్యులు మశామ్నా 

యమను (గ్రంధమును రచించినట్లు ప్రతీతి కలదు. వీరు 
ముఖ్యమైన నాల్లు మఠములను స్థాసించిరి, శవు వీరశెవ 
వెన్షవ (శ్రీవై న్యవ్య మాధ్వమతా చార్యులున్కు అనేక మఠ 
ములను పీఠములను స్టాపీంచిరి ఇంకను కబీరు రామ 
దాసు గోరఖ్ నావ్, రాధాస్వామ్సి రామకృష్ణ పరమవాం 
సలకు సంబంధించిన మఠములు నెలకొనినవి, ఊఉ త్రరదేళ 
మున మఠముల సంఖ్య అధికము, అందు ఉదానీన సన్నా స్ట్ 
మఠములు సంపన్న ములైనవి; ఇందు నాగాలు (నంగా 
దిగంబరులు) కొందరుందురు, జ్ 

(పారంభదశీలో మఠములు కేవలము నివసించు ఈద్దేశ 
ముతో చే కట్టబడి యున్నవి. నివసించు వారికి కావలసీన 
యోగా ఫ్యాసమృు _శాస్త్రాధ్యయనను కూడా ఈ మఠ 
ములలో రానురాను చేర్వుచుండిరి, కొంతమంది ఆచార్యులు 
మతే స్థాపనాదుల గావించి తేమ.  మధములను సింహాసన. 
ములనియ్క్ము పీఠములనియం వ్యవహీరించుచు సంసాగాధి 
పతులవలెి తమ శిష్యులను 'స్వమతీయులను దండేననుండ 
నాదులు ధరించి పాలించు చుండిరి, ధర్మ ప్రచారమున్నుు మత 
(ప్రబోధమున్ను ఈ మఠముల ద్వారా ముఖ్యముగా జరుగు 
చున్న ట్లు నిదర్శనములున్న వి, మతాచార్య మఠాధిపతులి 



కొందరు మళాధి 

పతుల జీవితములు 

ఆదర్శ (పొయము 

లుగా లేవు, 

ఆంధ దేశమున 

పలువురు సంప 

చాయా చార్యులు 

న్నారు. ఓరుగల్లు 

(ప్రతాప రుదుని 

"కాలమున శివజేవు 
డు మున్నగు తెన్రలున్కు గోళకి మఠములును ఉన్నట్లు 'తెలీ 
యుచున్న వి, గుంటూరు జిల్లా 'సత్తెన సల్లి తాలూకాలో 

(శ శంకరాచార్యుల శాఖగా పుస్సగిరి పీఠపు మఠ మొకటి 
గలదు. గుంటూరులో శ్రి కళ్యానంద ఖారతీస్వాముల 
వారి శృంగేరీ పీఠమున్న ది వానమామల్క అహోబలము 
తోత్కాద్రి (ప్రతివాది భయంకరము మున్నగు ేళ్ళత్రో అనేక 
మైన్మవ మఠములున్సు తచ్చాఖా మఠములును గలవు, ఇక్టే 
కొంత "కాలమునుండి శంకరమరఠములనియు రామానుజ 
కూటనములనియు చెప్పబడు సంస్థల నేకము బయలు 'దేరినవి, 
కొలను సాక (నిజాము) లో మిక్కిలి (ప్రాచిన "కొలమున 
రేణుకాణా చార్యులు పదునెనిమిది వీరశెన మఠములను స్టౌ 
పీంచినారు, శ్రి ౫ లమునను, ఆర్మకూరులోనుు, సంకేళల్లు 
లోను పండితారాధ్యుల మఠములు కలవు, ఉత్తర జ 
యుల 'సంపర్క_ము వలన బావాజీల (సాధువులు మఠములు 
న్యు (బ్రహ్మంగారి మఠములున్వు వినిధసం(ప్రదాయకుల సంస 
లును ఆంధ్ర బేశమున గలవు, 

Dd 

వీటిలో కొన్ని సార్వ జనీన మైనవి, కొన్ని స్వతంత్ర 

8 

Pe 
U i 

bia J 

నీంహాచలం దేవాలయం మండపం, 

మెనవీ, య్ తీర చేశేయ్కు బోంబోయి (పాంతముల కం 

చను మాసు రాజధానిలో మఠముల సంఖ్య మిక్కిలి 
తక్కువైన దని స్పష్టముగా తెలిసికొన వచ్చును. మఠ 

విహయికము'లై న వ్యవహోరములకు సంబంధించిన హిందూ 
ధర్మాజాయ సంస్థ గలదు. 

ఆంధ జేశములోని మళములు 

ఈ వట్టికలో 250 రూ, గాని దానికి పె బడిగాని 

సంవత్సరాదాయము కలిగినవి మాత్రమే నూచింవబడిసవి, 

వరుస సంఖ్య. "పేరు ఆదాయము, 
విశాఖ జలా, రూపాయలు ౮ 

1. శ్రీ గోకర్లమఠం పాలకొండ 803 
2. (రీగోడూడు బావాజీ మఠం, 

గంగు మఠము. ॥ 

8. (ప్ర లమ్మీనారాయణ బాలాజీ మథం, ౮ 
నన్న పాడు 
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ద్ టరాథధాశాంత్ మ మఠం పక్కల 

2,524 
ee 

బ్ (కీ నోఫీవాధ ముకం గుండే చబాడి తర్గకోట ee 

7 1 షృండావన చంద మఠం, 
షు జ్ర” 

బత్తీల్క్ పాత్రప టం తౌ, 

క క్ర చాలాళీ రామస్వామి మఠం, 
శంగుడీ 

క, (శీ రఘజాధ నఠమ్ము ముఖలింగం 

1» కిరాధా గోవింద మఠము తుంగ 

తం 

పూరు గోదావరి జిల్లా 

తై. నోణాద గోశాయి మఠము. 
8 జూన్నా భస్యామి మకరము 
గ్ వరక “వాంపాట్య వ్ థం 

పంక + SN మథము 

రాని మథం, కస్పా పెరటసొాడ్తు 

పల్లీ భాం తాలూకా 

ep ఆభ్మన (బోలు 

థం 5 ప్పాడు 

చికుత నుప్పలపాడు 

867 

1,110 

6,005 

1,500 
890 

2,805 

1,800 

బళౌరీ జిలో 
a] ల్ని 

ఏది $() ¢ ఇ 

రా సై ర్లు 

- 

7 

రి 

9. 

10. 

ll. 

విర క్రి మఠం, (బూసుపేట 
నారాయణస్వామి మఠం, కరుడితిని 

కొత్తూరు బసవేశ్వర మఠం, సీరిగుప్ప 

విర క్తి మఠం, ఉాత్తంగి 

మదన స్వామి=గ్ "రీ బసవేశ్వర స్వామి 

మఠం, కూలవాల్లి 

చింతామణి మఠము గౌరీపురం 

శంకర భారతీ మఠం=విళలూపాక్ష పీఠం 

వీర కి మఠం, కంపిలి 

తెగిన మఠం , 

మారుల్ల సిర్దేశ్చరస్వామి మఠం, యాజ్జిని 

ఆనెగొంది సింహ'సంధి మఠం, హిశెవాల్ 

అనంతపురం జిల్లా 

క 

2, 

లి, 

4, 

ర్, 

Oo 

పార్వతీ సీంహీళ్ళర మఠం గుంతకల్లు 

వీర క్లి మఠం, కనకండ్ల 

గవిమఠం, ఉరవకొండ 

చెన్న మల్లప్ప మఠం, ఉరవకొండ 

నిడిమానిడి జంగం మఠం నిడిమానిడి 

సిద్ధలిం గేళ్వర మఠం, ఎల్లమూరు 

కర్నూలు జిల్లా 
ఓ... తిరుపతి నిరంబమఠం, కంభం, 
ya ముదగి మఠం, కల్వ 

గడప జిల్లా 

" ఢ్రీచంద్రమాళీశ్వర మఠం, శ్రన్నగీరి 

చిత్తూరు జిల్లా 

lL. తిరుపతి బుగ్గ మఠం 

2. తిరుపతి పెద్ద జీయ్యంగారి మఠం 

ల, తిరుపతి చిన్న జియ్యంగారి మఠం 
4. తిరుపతి గంగారామ్ మఠం, 
ల. తిరుపతి హాతీరామ్షజీ మథం 
6. ఆవులపళ్లి "పెద్దమథము 
7 చేడాల్క చేడాల, మఠం 

8 కందూరు పెద్ద మఠం 

4,800 

500 

200 

1,000 

2,000 
2,000 
ర్ర్000 
800 
600 

12,000 

500 

1,728 
1,875 

20,000 
1,000 
1,000 
800 

400. 

425 

26,900 

9,919 
1,088 

50,000 

500 

700 

800 



ఓఓ... పుంగనూరు వెద్ద మఠం=నెక్క_బంద మఠం 1,180 
12. పుంగనూరు మహాంతు మఠం 900 
13. పుంగనూరు చిత్తారి మఠం 820 
13. రామ సముద్రం, రామ సముద్ర మఠం 640 
15. జంగాలపల్లి, జంగాలపల్లి మఠం 600 

(హిందూ శలిజయస్ ఎండౌ మెంటు బోర్టువారి పట్టికలను 

బట్టి తయారు చేయబడినది.) 

(బైహ్మ సమాజము, 

సంఘములో దుర్భర మైన దురాబారములుు మూఢ విశ్వా 

సములు (పబలమై జాతి మత ద్వేష ఫలిత మైన ఐకమత్యా 

భావము ,క్రీస్తుముత (ప్రచారము అధికంగా వున్న సమయం 
లో దేశ 'సముదరణానికి వెలిగిన జగజ్ఞ్వ్యాల శ రాజారావు థి జ 
'మోవానరాయలు, 

~ 

చేశాభి వృద్ధికి (పతిబంధకం-గ్యా కంటక (పాయముగా 

వున్న మూడాభారములుు “హాందవ మఠములో "వేళ్లు 
(క్రమేపి పాతుకొన్సి, (ప్రజా జీవితమును భయంకరముగా 
మార్చుచుండుటచే నరహత్యలు, శిశుహత్యేలు, 'సహగమనము 

“మొదలైన దురాబారములుగల హిందూ మతమును సంస్క 

రించి, పరిశుద్ధా స్టీక మతమును 
'రామమోహనరాయలు నెలకొల్పుటకు రామమోసానులు 

(బహ్మ సమాజమును 1828 వ 

సం. న స్టాపించెను ఆనాటి 

నుండి వర్ణ మానమగుచుు దేవేంద 

నాధశాకురు కేశవ చంద్రసేనులుగార్ల కృషి ఈ 

సమాజమునకు ఒక (క్రొత్త స్వరూపము నిచ్చెను. నూతేనా 
దర్శములతో (ప్రత్యేక సంఘముగా ఏర్పడిన ఈ సమాజము 
వంగ రాష్ట్రమునకేకాక దేశమంతటా శాభోపశాఖలంగా 
విరాజిల్లినది. 

(బ్రహ్మసమాజమును 

1828 లో స్థాపించుట. 

మొదట మద్రాసు రాజధానిలో శేశవచం ద్రసేనుని 
యుపన్యాసములవలన (బన్మా సమాజ మశతానుర క్ హెచ్చి 

ఇన్న పట్న ములో వేద సమాజము అకు_డకు_డ పారన 2A Me a షప 

520 

800 

హిందూమతము 

సమాజముల్బు (బ్రహ్మ సమాజములు వెలసెను. ఈ సమాజ 
కార్య క్రమానికంతేకున్నూ , మన ఆంధ్భదేశేమున రాజ 
మహేం(ద్రవరము, మచిలీపట్నమ్యు. కాకినాడ శేంద 
రంగములు, 

(శ్రీ రాజారామ మోహనరాయి. 

(ఆధునిక భారత వికాసానికి మూలపురుషుడు), 

(బ్రహ్మసమాజ మతస్థాపకుడు (1827-82) 

రాజమహేం[ద్రవరమున దీనికి నాయకులు (శ్రీ కందు 
కూరి వీరేశలింగం పంతులుగారున్నుు బందరులో (కీ రఘుపతి 

వెంకటరత్నం నాయుడుగారున్ను, 

వెంకటరత్నం నాయుడుగారు కాకి 

నాడ పిఠాపురం రాజూగారి కళొశాల 

(పధానాధ్యాపకులుగా వెళ్లుటతో శ 
'కాకినాడకూ-డా ఈ మతమునకు "కేంద్రరంగమయ్యోను, 

(బహ్మసమాజ 

వ్యా చీ - ఫలితము 

వంగరాస్ట్రోద్యమము, స్వాతంత్ర్యోద్యమం మొదలై న 
'సంచలనములు ఈ "సమాజమునకు ఆంధజేశమున దాని 
వ్యా సీకి బల మిచ్చినవి. బివీకాద ౦(ద్ర పాలుని ఆంధ 

దేశాగమనానంతరం, నునకున్నూ, ఈ  'సమాజమున 
కున్నూ సంబంధములు సన్ని హీతము 'లెనవి, రాజ 

మహేంద్రవరమున _ (బహ్మాసమాజ వ్యా ఫ్లికి తోడ్పడిన 
వారు పంతులుగారు గాక్క ేశిరాజు "పద వాపయ్యగార్యు 
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5 
a 

కరవీింవాంగారు కామరాజు 

fe i ఇ “4 వై శ శేనుమును జెలకొలి, కషి వెపీరి. వీళాపుగంరాజాగారు 
ar 

దీనికి ఒక వన్నె దిద్దిరి. 

6 హ్మాస మూజవకిత్రలోని భౌగములు, నాయు 
oy he 

సా వద్ద విన్న నళ ఫీ ధాన ముట్నారి కమా నావు 

- పట్లాఖిసితారామయ్య్న గారు 
ట్ రి 

నూత వాదికముల “పింపొందించుకొన్వి విశాల భావములు 

లిక్. అప్పటీశుండియు  సాంఘికజీవితేములో (ప్రత్యేక 

ముసాకించుకొని ఆసమానమెన (ప్రజాసేవ 
డ్ 

(బహ్మ సమాజ ముఖ్య ధర్మములు (చారంభమునుండి 
స్స్ “ust 

ఇప్పటివరకు. ఒకే ఆదర్భములు గలిగియున్నను కాల 
శ 

పా తొల ననుసరించి రాముమోహానుని కాలమున ఒక పుంత 

బభోేశ్చు “కేశవ చర్మిదసేనుని కాలమున ఒకపుంతలోను సమాజ 
మ ఖీ... న రు ఖే a 

న్ని మళేములును అన్ని సీద్ధాంతములును సమరస 
కాకము కే కలికిం న్న వనియ్సు డేవుడొక్క_డే అనియు, 

కేసీకమేవాద్దితీయం” అనే సిద్దాం 
తమును అందరూ నమ్మవలెననియు 
ఆందురు. 'సత్వేస్పరాపుడ్చు క్ న 
స్టురాపుడు సర్వవ్యాపి అయిన 

ఆత్మ స్వరూపు దగటచేత విగవాములు దైవ 
కా టు గొప్ప _దోవమందురు. నిశ్చల భక్తి 
అలలో ఈ కచ్చ ననుసెంచుట జీవార్మయొక్క_ 

'అంధురు... అవివాశ సిద్ధాంతమును వీరంగీక 
స్ట్ జనసోధరభావము. గలిగ్సి విశ్వమానవకోటి 

(పజాభిరుచికి పాత మెనడి, సభ్యులందరును (ప్రతిభావంతులు 

(ప్రజాసేవా భురంధరులు, 

కందుకూరు వీరేశలింగం పంతులుగారు నాయుడుగారు 

దీనిని వ్యాపింప, జేసిరని చెప్పియుంటిమి. 1893-94 నాటికే 

ఈ సమాజము చాలావరకు వ్యా పీ చెందినది... పర్లా 
కిమిడిలోో బరంపురంలోగూడా ఈ అ సమాజములు 

ఏర్పడినవి, డి 

ఘంటం వెంకట కృష్ణారావుగారు బరంపురంలో ఎ.పి, 

పాత్ర, జయంతి వెంకటనారాయణ మొదలై నవారు. 

దానికి మూలకారులు పర్గాకిమిడిలో 

జాతిమతకుల భేదములు (బహ్మసనూజమునందు పాటిం 

పబడవు. వివిభవర్ణములవారున్ను, కులభేదములు 

పాటింపక భోజన ప్రతిభేజనములును నైవాహికాడి సంబంధ 

ములును కలిగియుందుగు. వీరు: వినాళ 

హీతువులగు కార్యములు 'సలుపక, 

స్నేహభావము నే అభివృద్ది చేతురుం 

(బ్రహ్మసమాజ మత 

ఫలితములు, 

(బహ్మసమాజమున (స్రీలకు పురు 
షులతో 'సమానస్వాతం కమ గలిగియుండుట చేత విద్యా 

స్ కృషులలో శ్రీలు పాలళ్షూని ముందంజవేసిరి. 

నారీమణులలో "పెద్ద పెద్ద పరీకులలో ఉఊ తీరతె నవారు ది “ది wef 
శాస్త్రములలో పాండిత్యము సంవాదించుకువ్న వారు (బ్రహ్మా 

సమాజములో అనేకులు గలరు. సము[ద్రయాను విభవా 

వివావాముల నిషేధమును వీరు తొలగించుటకు (ప్రయత్నిం 

చిర 

మతసాంఘిక జీవనసోపానమున 

"పెట్టిన ఫూల దీపాలు అ నేకమువ్నవి | 

(బహ్మసమాజము 

ప్ న సమాజము 

ఆమెరికాలో న్యూయార్కు నగరమందు 18/5 సం! న 

నవంబరు 17 వ తేదీని దివ్యజ్ఞాన సమాజము స్థాపించబ డెను, 
కర్నల్, నీ వ్, అల్కాటు, మదాంబ్రావట్ స్కి కార్త సంసాప 
కులు. బొంబాయి నగరంలో 1879 సం, దీని ప్రధాన 
కార్యాలయము (హిందూ దేశమున) స్థాపించ బడినది, 

ఈ కార్యాలయము 1852 సం॥ మున చెన్నపట్న మునకు 
సామోప్యమున నున్న అడయారుకు మార్చిరి® అప్పుడు 
ఈ సమాజములో "జేరిన ఆంధ్ఫులలో. ముఖ్యుల: శ్రీస్వామి 1 
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ఆనిబి సెంట్ దివ్యజ్ఞాన సమాజ (పవ రకు 
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తే "నెల్లూరి 

లోను గుం 

టూరు లోను, 

సమాజ శాఖ 

'లేర్పరచ బడినవి, తరువాత్య విరివిగా సమాజ శాఖలు బేళ 

మంతటా అల్లు కొన్న వి. ఇందుకు ఆనివినెంట్ అమ్మగారి 

(పాభ వము ముఖ్య "కారణము, 

రాలు; కలకత్తా కాంగైెస్ అధ్యతురాలు. 

అప్పుడు సమాజ శాఖల పరిపాలన సౌకర్యము కొరకు 
ఒక “ఫెడరేవకా ఏర్పడి కొంత కాలమునకు గంజాం 

విశాఖ తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు 

“నెల్లూరు జిల్లాలను దాని యాజమాన్యము (క్రిందికి దెచ్చు 

కొనెను, నైజాము. రాష్ట్రిమున 
కున్ను ఇదే విధముగా “ఫెడశేవనులు ఏర్పడి పనివేయం 

చున్నవి. ఇప్పటికి ఈ 'సభ్యులు దాదాపు 1000 మందికి 

పగానుందురని అంచనా వేయబడినది. 

రాయలసీమకును, 

ఇది స్వమాతాఖి మానమునే తిరిగి (ప్రనరుజ్జీవింప జేసి 

హిందువులు కై) స్తవ మతములో కలియకుండా నిరోధించి 
నది. 'సస్వమాతా ఛారముల పెగల తిరస్క్బృతిని ఆదరణగా 

వీర మార్చ గలిగిరి, “నెల్లూరిలో ఈ సంఘమువారు ఒక 

చేద పొఠళాలనుగూ డా న్ధసించిరి. రాజమహేంద్రవరంలో 

న్యాపతి సుబ్బారావుగారు. దీనికి మూల విరాట్టు, వారు 

గీతాధ్యయనమును వృద్ధి చేయుటకు పరీకులను గీతా తరగ 

తులను ఏర్ష్నరచిరి, 

61 

ఈ సమాజము వారు (ప్రజలలో విద్యా వ్యా ప్తీకి అనేక 

పాఠశాలలు వ వీరిచే నిర్వహాంప బడుచున్న 

మదనపల్లి కళొళాల బాల బాలికలకు ఆత్మవికాసమును 

గలిగించు శితణ మిచ్చుచున్నది. సర్మా_రులలో అనేక 
'కార్యాలయములు గలవు, అందు గుడివాడలోరూ, 25000 లు 

విలువగల మందిరమున్ను, (గ్రంధాలయమున్ను రూన్నవి, 

జాతిమత , స్రీ పురుష, వ్యత్యాసములు సాటింపక సర్వమత 
సోదరత్వమును ప్రతిస్థించుట్కు ఆ ఊాద్దేశేమును సాధించుటకు 

'సర్వమతేములు పరిశోధంచుట్క నూనవాభ్యున్న తీక్కి తగిన 
చేశియవుతమును అందచేయుట _ పరిణామరూపక మయిన 

ఈశ్వరసంకల్పనును మానవునకు బోధించుట, ఆసంకల్ప 

మును "నెర వేర్చనల సోదరులతో (బుసులతో ) సహూకా 

రముగ పనిచేయుట, జ్ఞానముతో గూడ్క భక్లివిశ్వాసము 
లను కెలిగించుట్క ఐహిక జీవితమునకును ఫగలోక జీవిత 

మునకును గల సంబంధము నిర్ణయించుట "మొదలై నవి 

wens, “emai క 
క వళ క... 
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ఈ సంపమయొక్క ఆశయముటు, వీరు అనేక గ ంభములను 

వీఠున్నూ , వారిజపోదరణమునకుు బాల్య వివాహా నిర్మూ 
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లముకక్కు ్ర్రీజనోన్నతికి తోడ్చడిరి.  పీందూమత 
మునక కల్పించిన కొన్ని కళంకములను శాస్త్రరీత్యా 

పరిశోధించి వాటిని తొలగించి హెౌందవమతేము అను 

సరణీయము గావించిరి. 

ఈ సమాజము నందలి మహాప్రురుషులలో ఎన్నదగిన 

(్రీజిడ్డు కృష్ణమ్నూక్రిగారు ఆంభులే ! ఏమతమువారు ఆ 

మతే దర్శములను అనుస్ట్రించి పురుషార్థమును పొంద వచ్చును; 

ఒక మతేము నుండి మరియొక మతమునకు చూర నక్క_రలేదని 

ఈ సమాజమువారు వాదింతురు. ఈ సభ్యులలో (ప్రముఖులు 

ఆలాడి మహబేవ శాస్త్రీగార్కు (శ్రీ వావిలాల శివావధాన్లు 

గారు |కీతీలావ' వకేంకర శా న్నీగారు తూములచెర గారు (శ్రీతల్లావడ్మ్య ల శివశంక గాగ ర్ల 

రామచం[ద్ర రావుగారు |క్రీజంగమకోట (శ్రీనివాస రావు 

శారు (కీసంటూరు వెంకట సుబ్బారావు శారు. కాకర 
పి సత్యనారాయణ గారు కుటు ంబశ్యాన్రీ గారు 

తరమ్మలపళల్లి గోపాల కృష్ణమ్నార్ధి గారు మొదలైన వారు, 

ఈ సమాజము గ (పొణులను ఐక్య మొందించు పరమ 

(వేను; భూతకోటిని asa వంటిది, 

క్ “వత్యాన్నా క స్టిపరోదర్శః ” అనే సిద్ధాంతము ఈ 
జకునకు  మూలన్యూత్రేము ! | 

రాధా స్వామి మతము 

రాధాస్యామి మరేస్థు లను సత్వేంగులందురు. బేళశము 
లోని 'సత్సేంగములకు 'జయాలా ను కేంద్ర. సక్సంగమ్యు 
రాథా స్వామి సంఘము 1 ఆశ్రమమునకు దయా 
ల్బాగు అని పేరు. ఈ పదమునకు దయాశునితోట అని 
స ఈ తోట య నగరమునకు ఒక మెలు దూర 

కా మి ౨ దయాళుని సును దిశదిశలకూ 

రాధా 
క అయిదవవార్సు. సాహాన్టీ మహా 

ప్ర పి క్రీ ఉద్యవ వొ స్టపకమునకై తహ 

లకును... పారమార్ధికచింత 

(ప్రధానము, అది వినా వారు జాత్సి మత్క కోల వివతత 

లను గూడా పాటించరు. దయాస్వరూప్తుడైన పరమాత్మ 
మోతమార్టము ఏర్పరచి ముముకువులకు అనంతమైన 

తోడ్చాటు నిచ్చుచున్న హా కోపకృతికి కృతేజ్ఞ త్ర 

నూచించుచు వీత సత్సేంగము చేయుదురు. దానిని బట్టి 
వీరికి సత్సంగులని "పేరు, 

శశ రా _సీక్యము మరణానంతరము జీవునిఅవి నాళస్థితి 

జీవీ క్యమలలో _ భక్షుల 'కా-చరణపూర్వక 1 
లుండుట (ప్రధాన విషయములు, 

సృష్ట్యాది యందు చైతన్యళ కి క్ యందు గలిగిన సంచల 
నము చైతన్య ధారారూపమున నిర్హమించెననియ్సు ఆప 
చండ ధారనుండి చైతన్య శబ్దము లుద్భూతములై న వనియ్యు 
అవి మానవ గోచ్వారణలోే u మ స్వామా ౫ భూపమున 

నుండుటచే రాధా స్వామి నామము ఆదిశబ్బము, సశ్వ్వే 
కుని నిజనామ మని ఈ మతేస్థుల నమ్మకము. 

భక్తుడు చైతేన్య శక్తికి భంగము కలుగకుండా మానసిక 
సమత చెడ కుండా ఆంత రంగకముగా బహిరంగముగా తన 
కోరికలను నియమబద్ధము చేసికొని (శమచేసి జీవించవలెన 
చెడి సామాన్య న్యూతేమను అవలంబించుచు జీవించ వలెను, 
గురువును జ్యేష్ట సోదరునిగా భావించుచ్చు పారమార్థి కము 
గా పరిణితుడై న (కమమునకు అనుగుణముగా పరమాత్మ 
రును గురువునకును తేనకును స్వరూప బేధము లేదని (ప్రత్య 
మొనుభవములోనికి 'తెచ్చుకొనవలెనని వారందురు, 

ఈ మతేస్థులు రాజమండ్రి తుని అమలాపురం, శంఖ 
వరం, సామర్లకోట, కొన్వూర్క తణుకు భీమవరం, పాల 
కొల్లు బెజవాడ్క గుంటూరు నర్భరావు పేట్క గుడిపాడు 
బొస్తరం, తెనాలి: గిద్దలూరు జౌక్కు (దోణా-చలం, వెం ర్థి 
గుంట కల్లు చోడవరం, అనకాపల్లి 
నగరం బొబ్బిలి (శీకాకుళమ్పు ఆస్మా 
బరంపురం, హనుమకొండ . మొదలై న 
(పొంతములందలి ఆం(ధులలో అనేకులు గలరు, 

నేడు మన ఆంధ దేశములో తక్కిన (పదేశములం 
దున్న క్లే సనాతనులును గలరు సంఘ సంస్క_ ర్హలును 
గలరు; తమ తవు మతములందు పట్టుదల గలచారును 
గఅరు ఉఊచాసీనులును గలరు, 

విశాఖపట్నం, విజయ 
సాలూరు 

ఎవాదరాబాద్చు 

త. జూతిమత వైప 
మ్యులవల్ల 'దేశస్థు స్థుల ఐక్యమునకు భంగము కలుగరాదనువార్సి 
సంఖ్య ఎక్కుత్పతున్న ది, 



మహమ్మదీయ మతము 
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మహమ్మదు (ప్రవక్త బోధించిన మతమగుటన్తే దీనికి 
మహమ్మదీయమత మచే పేరు వచ్చినది. కొని దీని 
వా_స్టవమైన పేతు ఇసాం మతము. ఇసాం అనూ ౧౧ (౧ 

“కాంతి” అని అర్ధము. సలాము అనే పదము ఈ 
| 

ఇస్లాం అ]నే పదమునుండి వచ్చినది, 

శ్రీశ త70 లో మహమ్మదు (ప్రవక్త అశేదియా దేశ 
ములో జన్మించెను. అప్పుడు అశేబియాదేశము నాగరిక 
తలో ఇతర 'దేశములకన్న ఎక్కువ వెనుకబడి (ప్రజలు దురా 

నారములకో లోనై, కలవా ప్రియు 

లుగా నుండిరి, ఈ దుస్టితి చూచి 

ముహమ్మదు తన దేశస్థులను 'సన్మా 

ర్షమునందు “పెట్టవలెనన్న కాంక్ష 

తో చ నూతనమళమును ఉపదేశించెను. నుహమ్మదు 
న్ఫుదుస్వభావుడు ; దయార్ల 1 హిచయుడు,. 

వానినిగూర్చి (1 పర్తా వెనుకనున్న కన్యకకం లెను విన్నమ 

స్వభాను” డని చెప్పబడెను. 

మహమ్మదు (పవ క్ష 
G అము 

మహమ్మదీయ మతము 

వాలా 

6 జేవుడు ఒక్కడే; నక్మత్రములుు (గ్రహముజం మెంద 
లయినవాటిని "దేవతలని అరబ్బులు పూజిస్తున్నారు, ఇవ 

న్నియు దేవుడు పుట్టించినవి ; ఆ బేవుడు రూపరహితుడు, 
అతనిని విగహముగా చేయుట పాపను; 

చేయరాదు ; బేవుని భక్తులైన జనులందరు కలహింపక 
అన్యోన్యముగా మెలుగుచుండ వలెను.” అని తస భుతమును 
మక్కాలో బోధించెను, 

ఈ మఠము అతేడు బోధించినప్పుడు బాలా కొద్ది 

విగ హారాధన' 

మందికే నచ్చినది, "పెక్కుమంది. దీనిని వీపరీతముగా 
నున్నదని భావించ్చి వూర్యమునుం-చీ వన్తున్న 

ములను విడిచి"పెట్టుటకు ఇష్టపడక కొందరు అతనిని హత్య 

చేయుటకే (ప్రయత్నించిరి. మక్కాలో ళత్రువులధిక 
మగుటచే అతడు (క్రీ, శ 622 లో మక్కానుండి మదీనాకు 
పారిపోయెను. ఈ పౌారిపోవుటెకే హీజారా అని “పీరు, 

ఇదే మహామ్మదీయ శకారంభముగా పరిగణింతురు. మదీనా 
లోనివారు చాలామంది అతని మతమును అవలంబించిరి, 

తరువాత  మక్కాాలోనివారుగూడ ఈ మతములో 

చేరిరి. పిమ్మట్క ఈ మఠము ఆటేళమునందుండి తక్కిన 
"దేశములకు వ్యాపించినది. ఈ మతావలంబులెనే మహమ్మ 

దీయులనిన్ని, ముసల్మానులనిన్ని అందురు, డీ శ, 682 లో 

మహమ్మదు చనిపోయెను. అతని మరణానంతరము ఈ 
మతము అరేబియా, "ఫెర్టి యా సిరియా, తుర్కి_స్థానమ్బు 

ఈజిస్ట్ర, న్నెయిక్కొ సీంభు “దేశములకు వ్యాపించినది. 

ఆవార 

కురానుగురించి ఉమర్ అలీషాగారు (వాన్తూ *ఈళ్వర 
దత్తమై ఇస్లాము మతమును శాసీంచు. పవిత్ర (గ్రంథమీ 

ఈకురాన్వు అకార లకార్క మకారాల్మక మైన యీ (గ్రంథము 

నీస్సృందేహముగ ముముశువులకో భర్మమార్ల మగపర్చు 

చున్నది" అని (ప్రారంభమై “ఇస్తాము మత ధర్మము అమ 

తోపముగ ముగించితిమి అని ముగింపబడినది” అనిన్ని “ఈ 

ఈురాను కిప్పటి కెవరును నిజమైన టీకా తాత్పర్యములు (వా 
యళలేదు, కావున దీని యథార్ధము (ప్రపంచమునకు గోచర 

నుగుట లేదు. ఇదిపరి వర్తకులు పురాణమువలె (వాయుచు 

న్నారు, ఇది గొప్ప ప్రమాదము, దీని 'సరిధ్రమె న యర్ధమే లోక 

మునకు నివేదించిన జ. గల ప్రవాదము 

లంతేరించు ననుట నిస్సంసయము. _ నేను దీనికి మూడువేల 

పేజీలలో (ప్రతిపదార్థ వ్యాఖ్యానము (వాసినాడ ను గాని 

"నేంటివర కది ముద్రింపబడలేదు ” అనిన్ని 1988-4 | శ్రీముఖ 

'సంవల్సేరాది ఆంన్ధ షత్రిక సంచికలో తెలియజేసిరి 

డాక్టరు యం, "హెచ్, సయ్యద్ గారు ష్ ఇస్లాం మతేస్థు 

లైన యోగులు కొందరు ఎన్నడును జంతువుల వధించు 

ఆచారమునకు చేయూత నీయలేదు. (పపంచమునందలి 

యావన్మంది మహమ్మదీయులున్సు భగవదారాధన నిమి తము 
సమావేశమణు “హాక్ * రోజులలో అహీ ౦సాధర్మ 
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ముకు పంచ నునా సాలింతురు. "సమ స్థమానవులకు 

x గుహొచ్మదు ప్రక 3 కను భగవంతుడు “మేము 

సర్వలోక ములపై జాలిదలచి మ్మాశ్రే మే నిన్ను పంపు 

చుంటిమి XXI వ అని ఆదేళించినప్పుడు 

అపహీంహా సీచాంతము తప్ప మరియొక సిద్దాంతమును వారు 

ఎట్లు య? కొన్ని చార్మి త్రేక ey a 

నుబాచ్ళు వీయ క్షుతేయు aes 

(ప్రభువులు ఒక చేత కురానున్సు 

మరమొక చేత కత్తిని ధరించి 

శీశీయులను జయించిరని పర్షి 0ప 

ఏడీయాన్న ది. కాని కురానున 

చ్యూత్రేము “మతేమున నిర్భంథము 

లేదు” అని స్పస్టముగా కెప్పబడి 

నిం (సురా 1] ఆయన్ 257) 

ఈ వాక్యమును వారు తమ 

(ప్రథతు శిష్యులలో కొందరు తమ 

కమారులనుభాడ బలవంతము 

గ శునామ్మదీయ మతమున 

నప్పుడు చెప్పిరి తండ్రియే తన 

చె పయాన్న ప్పుడు ఇతే స్నా 
న. RI: TDS ST AOE EA TA” ఇరా? owas: ఇతో శరర మచ శళభకళం కుత అభ యత షస eeu we yee 

పాలన (క్రిందికి వచ్చిన తరువాత ఈ మతమున్ను మన బే? 

మున "నెలకొన్నది 

మన ఆంధ్ర దేశమున గోలకొండ నవాబులకడ, హాందవ 

మంత్రుల (పొబల్య మెక్కు.వనియు ; ఢిల్లీ చ కవర్తూలకు 

వెరచి గోలకొండ నవాబులు తమ స్వాతం (త్ర్య్రమునకైై 

జనుల్వపె నాధారపడియుండవలసీ వచ్చుటచ్చే జనుల "చెప్పు 

డును తమ మతములో ౫గలియు 

డని '4నిర్భంధింపలేదు. మసీదు 

లతోపాటు హిందూ దేవాలయ 

ములనుగూడ ఈ'నాములిచ్చి 

పోషించుచుండిరి. అందుచేత 

ఆంధ్ర దేశములో హిందూ 

మహామ్మదీయులకు అన్యోన్య 

ద్వేషము తక్కువ, మహన్ము 

దీయ మతసంపర్కమువలన 

హిందువులలో పౌరుపు మెక్కు 
వగుట తప్ప మళే మార్పులు 
రాలేదనియు ; మహమ్మదీయ 

భక్తుల ఊరుసులు పండుగలు 

మున్నగు వాటిలో పాందువులు' 
పాల్గొనుట కద్దనియు _వూర్వ 

ఖండమున -చదివియే యున్నాము 

గదా! 

ఆసలు ఆంధ దేశమునకు 

ఈ మతము ఎప్పుడు ఎట్లు వచ్చి ' అ - ss డాక్టరు ఉమర్ అలీషా ki నదన్న విషయమును పరిశీలించ వార మవావ వీయ ఎ మళ 

పసద్దులు 
జ ల. (తెలుగు) కవి, ఎమ్. ఎల్. ఏ, (కేంద్ర) వలెను. దీనిని?సార్చి సుప్రసిద్ద 

తర ప ముమిన్ ఆగువాడ్కు ఎవడు ర్య 
నడు ఆషహారించడో ఎవడు మద్యపానము 

ోపిడి చేయడ ఎవడు మోసము 

డాక్షర్ ఉమర్ అలీషా కవి 
గారు ఇట్లు (వాయుచున్నా రు, 

ష్ ఆంధ దేశమున ము సీమలు రీ వ క్రతాబ్దమునుండియు 
ఉన్నట్లు చరిత్రలు చెప్పుచున్నవి, ఖాజాహిందర్ వలి, 
ఆతాయెరనూల్ అన్తే ఒక్ష బలీయమైన జాన సిద్ధుడు 
అజ్ మిర్ (ప్రవేశించి ముస్లీం మ తాంతర్షత న! మూర్షమును. 
(నమాజ్ 9 ఏకేశ్వర తత్వ ప్రతిపాదకమైన ఆధ్యాత్మికత త్త త్త 
నిగాఢములు పాడ నారంభించెను. ఆతని మహామహ్: 
మాన్విత దివ్య (ప్రబారమున శెందరో భారతీయులు ఇస్లాము 



నోలే మవలంబించిరి. ఆ విధానము ఆంధ్ర బేశమున వివిధ 

రాష్ట్ర్రముల వ్యాపించినది, "పెక ఫకీ 

రులు సూఫీలయి వచ్చిరి, అందు కొందరు 

ఈ తెలుగు దేశమనరో వచ్చిరి, వారిలో 

పాజాూబందే నవాజ్ , గుల్ఫర్దు 3 సాహు 

స్పేక్కా కర్నూలు, హిసనుక్ మదీనా, విశాఖపట్న ము ; 

అఖల్ అలీషా వీఠళాపుర్యము ; మిరాసాహెబ్యొ  నాగూరు 

వచ్చిరి, 

మతేవ్యా ప్రి, 

“ ఖాదర్ వలీ మున్నగు (పతిభావంతు లెందరో నూళీలు 
“తెగలు "తెగలుగా వచ్చుచు మత (పభారము చేయుచుం 
డిరి® చారి నోరీల దగరకు -నేటిశిని య్మాతికులు పోయి 

దర్శించు చుందురు, 

చరిత్రలో 'సంఘటిల్లిన అనంతాధిక సంక్షుభిత మహో సం 
(గ్రామములలో "పెక్కు ముస్లిం నైనిక కుటుంబములు ఈ 
శతెలింగాణ దేశమునకు వచ్చి, నివసించి స్టరనివాసము లేర్చరచు 

కొన్నారు. వారిక్ "పెద్ద జాగీరులు ఇయ్య బడినవి, మసీదులు, 

పంజాలు నిర్మిం చబడినవి. "నేటికిని వీరి మాతృ భావ ఊారుదు. 

ఆం(ధ్రులకును ముస్లిములకును ఇక్క_డేనాడును  భీదభావ 
ములు లేవు, "తెలుగు మాట్లాడు వారున్నూ అక్కడక్కడ 
ఆనేక లున్నారు. చారు ఫూర్వో క్ష ఫశకీరులచే మత 

పరివర్సనము చేయబడిన వారు. తెలుగు చేశమున మహమ 
దీయుల జనసంఖ్య బాలా తక్కువ, నూటికి నలుసరై దూసరు 

ఈందుకు. *” 

సాంఘికముగా, మహమ్మదీయులు, ఇప్పుడు మంచి 
స్థితిలో లేక పోలేదు. కొన్ని చోట్ల అత్తరులు చేయుట, 
వాపలు గుడ్డలు నేయుట్క కాగితములు వేయుట మొద 

'లైన పారిశ్రామిక వృత్తులలో నున్నారు, నర్సరావు పేటలో 

బాలామంది మహామ్మదీయులకు వృత్తి క్యాంపు ఫర్నిచర్ 

చేయుట ఏలూరులోను బందరులోను కొందరికి తివారీల 

నేత వృత్తి, ఆదవానిలో కొందరు చక్కని జముఖా నాలు 

నగయుదువు. కొందరు కూలీ చాలీ చేసుకొందురు, 

-9 

వీరిలో ఉరుదూూ పారకీ భాషా పాండిత్యముగల 
వారున్న, కవులున్నూ, ఆగేకులున్నా ర. డ్రీలలోను 

హిందూమతము 

చదువు కొన్నవారు లేక పోలేధు, పండుగలలో తప్పక 
కురాక్ చదువు కొనుట కుటుంబీకుల ఆణారము, ఉరుదూ 
మహాకన్రులలో ఒక డగ “వలీ” ఆంధుడు, 

"డా! ఆలమ్ గాము ("పెర్సనల్ అసి స్టెంట్ టుది సర్ జన్ 

జనరల్ )» జవారుద్దీన్-గార (రియర్ జిల్లా జడ్జీ), అతని 
సోదరులె న "షెవాబుదీన్గార (ఐ. సి, ఎస్, జిల్లా జడ, a స 

లం జ 

జయ జాట్ దీనుగారు (పోలీసు డీ కమిషనరు, కరమ్తుల్లా 
గాసి (ఐ, న్స పస్ జిలా కలక ర), హునాూాయు d= 

య రు 

సాెహిబ్గారు (రిమైల్తు జిల్లా క'లెక్ట రు జూవాద్ కు్చేన్' 
గారు (ఐ. సీ, ఎస్, జిల్లా కలెక్ట రు యాహాయాలీగారు 
(జిల్లా జడ్జి, అజమ్తుల్లాఖాన్ గారు (జిల్లా క లెక్షర) 

"మొదలయిన వారు మహమ్మదీయులలో ఉన్నత ద్యోగులు, 

ఆంధ్ర దేశమున హిందువులకు ముస్టిములకు యన్న సామర 

స్యమును జూచి పాకతాలీగాతు ఏలూరు వచ్చి నప్పుడు 
క్కడ ఈ ఇరు "తెగల మధ్య వై పమ్యుములు ఈ పున్మా 

(త్రము లేనప్పుడు "నేను ఇక్కడికి బేనికి రావలసి * 

వచ్చినదో నాకు భోధపడుట లే”దనిరి. చారి వాక్యము 

ఆశ్చర్య జనకము గాదు గానీ, ఇటీవల "నెల్లూరులో జరిగిన 

కలహములు లాంటివి మ్మాత్రము ఆశ్చర్యసంతాపకరములు, 

హిందువులు మహమ్మదీయ పండుగలకు పులి 'వేపుములను 
చేసి పీర్ల కు (మొక్కుదురు, గోల్క్కాండ నవాబులు ఆంధ్ర 

సారస్వత పోపకులు, గుంటూరులో మస్తాను సాహెబు 

ఊరుస్కు ఏలూరులో ఉరుసు నర్సరావు పేటలో మచార్ 
సాహెబు ఉఊరుసులలోను, ఇంకా ఇతర (పాంతముల పీర్ల 

పండుగలలోను హీందువులు పాల్దాందురు, ఉమర్ అలీషా 

గారి కండి మతే(ప్రవ క, వారికి హిందువులలో ఆనేకులు జాతి 

శిష్యులు గలరు, 

కబీరు రామదాసు మొదలైన భక్తులు వారి జీవిత 
ములు హిందూ మహమ్మదీయ జాతీయ జీవన వికాసానికి 

స్వర్ణ రేఖలు. హిందూ మవామ్మదీయ సఖ్యత మన 

ప్రదమైన స్వర తోర 



క్రై నన 

it Y | ప ' గా Reng | TA Bet ES 
re మా 

“కశ్య్వరావకారముగా =  సవులు భావించు ఏసు క్రీస్తు 

ఆాడీయాలో జన్మించెను. (స్తు (ప్రవక్త బోధలను బైబిలు 
లోని సువా ర్తలా తెలియజేయును. పతితమానవ జనోద్ధరణ 

మునకై క ఈశ్వరుని విశ్వజనీనర్క పరలోక రాజ్య ప్రాకి 
ఆను నూతన సీద్ధాంతేములను (క్రీస్తు బోధించెను, ఆయన 
ప్రథాన బోధలైన పరలోక రాజ్య (పాపి సిద్ధాంతము 
మానవుల మనస్సుల కుర్తేజక మె పరిణామకరమయ్యెను. 
క) స్తన సిష్రాంతేములను (పచారము చేసినవారిలో “పాల్” 
ఆను ప్రవక్త ముఖ్యుడు. (క్రీ ఈత. మొదటి ₹0డు శతాబ్దము 
అలో ఆవరము అనేక '  చేళములకు 

సో E భూ ఫ్ క్యా Fo 

పరివ్యా ప్పమె 

తరువాత్ ఈ మఠము 

(క్రమముగా బల 

1 స wy మ వర్తకులతో దక్షిణ భారత 
కప్పు త్రీర Se వచ్చి అచ్చట వాసములే రృరచ్లు 

కొని క్రై స్తవ మతము బోధి చినట్లు నిదర్శనములు కలవు, 
Gene, కను "క కేఏ సవులను ఆస్మ గ్రాలు ప్ప కై స్ప సవులు తిరువా 
నూరు ఇతర మళయాళ (ప్రదేశములలో ఇప్పటికిని 

ఇంగ్లండులో హ్మనీ VN! అను (ప్రభువు పోపు” 

జపములు 

మతము 

గలరు, వీరి కృషి ఆ మతము యొక్క వ్యాప్తి “శ్రీ మ్యూత్రమ 

తోడ్చడ లేదు. 

తేరువాత్క 15 వ, శతాబ్లపు కడపటి భాగములో 

వోర్చ్యు గీజుబారు హీందూ దేశమునకు వచ్చి, 'కార్థ 

వీరిని నాలు ఏర్పరచుకొని వాణిజ్యము సాగించు చుండిరి, 

జూచి డచ్చివారు (_ఫంచివారు ఇంగ్లీషువారు హిందూ 

"దేశపు ఆగ్నేయ మూలనున్న దీపములతో తమ వాణిజ్యము 

సాగించుకొన వలెనని ఉభ్హేశించి సంఘము 'లేర్చరచుకొని 

వర్తకము చేయు చుండిరి. ఈ విదేశస్టు లలో వ్యాపార 

విపయికములై న కలహములు పుట్టి, వారిలో ఆంగ్లేయులు 

విజేతలై, తుదకు హిందూ చేళశమునకు పాలకులై ర, 

ఆరంభములో పోర్చు గీజులతో వచ్చిన కై స్తవ మతము, 

దాక్నీణాక్య (పదేశములకు వచ్చి ఆంగ్లేయుల పాలనలో 

(పాబల్యము వహించినది, వారి మతము కై) స్తవ మగుటచే 

“ యథారాజాా తథా (ప్రజాః అనే లోకో క్షి ననుసరించి 
అనేకులు ఆ మతమును స్వీకరించు చున్నారు. 

'రైస్ట్రవ మతాధికారి “పోప్ప,” అతని పీఠము 
“కేము” నగరమున నుండును, 1455 లో ఐరోపాలో 
వచ్చిన నూతన వికాసము వలన కలిగిన మార్పులు జర్మ 
నీలో “లూధర్ * అను నతడు కలిగించిన సంచలనము, 

కారమును నిరసించి చేసిన మార్సలు ఎలిజెబ్త్ రాణి సీ స్ట్ 
పరచిన * చర్చి విధానము ” రై) స్తవ మతేమున నూతన పరి 
కగామములకు 'కారణభూత మై, 'కాతలిక్కు_లు జెనూట్టు 
(ఫా కెన్సెంట్లు, "మొదలైన నూతన మత 

(పచారములోనికి వచ్చి 
"కాత లిక్ వం (క్రీస్తు సును 'దేవాంశ 'సంభూ. 

తునిగా - భావించి ఆయనకు వఛూజలచేయుచ్చు క్రీస్తు 
(పోక్షమెన మత విధానమును అనుసరింతురు, -కాత్రలిక్ట్ 
మతా ge శిరో ముండనము, మతస్థుల (మొక్కు 
బడులు యజ్ఞ వేదికలు, (కొవ్వువత్తుల కకక. మంత్ర 

మొదలైన విషయములలో 

కాల్వినిస్ల సుల, . బట 
శాఖలవార్కు వారి పద్దతులు 

నవి, 

విగ హములు 

66. 



కాతలిక్షొ నుతాచార్యు లకు షాంచూ మ తాచార్యు లకు 

అనేక సోలికలున్న వి, అందుచేత ఈ కాతలిక్ మతము 

మొదట కొంత త్వరగా వ్యా ప్పమయినది, మన ఆంధ్ర 
దేశమున గూడా ఈ కాతలిక్క్ (ప్రాబెన్టెంటు చర్చీలకు 
సంబంధంచిన మతేస్తులు ఉన్నారు. 

మన ఆం(భ దేశములోనికి కాతలిక్ మత మెట్లు వచ్చి 
నది? అది ఇప్పుడు ఎట్టి స్టీతియందున్న ది ? అన్న అంశ 
మును పరిశోధించ వలసియున్నది. 18 వ శతాబ్ద 
ములో జెనూట్ ఫాదరీలు “కర్నాటక మిపన్ ” స్థాపన 
చేసి ఆం(థ దేశపు దకీణ ' జిల్లాలలో (పచారముచేయ 

సాగిరి. జింజి వేలూరు. చిత్తూరు జిల్లాలోని పుంగనూరు 
మైనూరు _ రాష్ట్రామందలి చిన్న బలిపురములో కొంత 

భాగములోనుు అనంతపురము జిల్లాలోను వారు మత 

బోధ సాగించు చుండిరి. ఫాదర్ మాడ్విట్ అను నతడు 

పుంగనూరులో వెలమ వంశజురాలై న ఒక వితంతువునకు 

ఆమె పీల్లలకు “ బాన్టిజము * నిచ్చెను, (1701) తర్వాత 

అనంతేపురం- జిల్లాలలో శెడ్లు తోటీలు, కమ్మలు కై% స్తవ 
మతము న్వీకరించిరి. కడప జిల్లాలోని కృష్ణాపురం, మాడి 
గుబ్బ కంబలదిన్నె లలో (1533) చర్చీలు వెలసినవి, 

అక్కె_డ మొత్తము 16 కాతలిక్కూ.ల స్టావరములు ఏర్పడినవి, 
18 వ. శతాబ్ద (ప్రథమా ర్థమున "నెల్లూరు. జిల్లా కాతలిక్ 
మత రంగములో (ప్రధాన స్థానము వాందియంం డెను, వెం 

కటగిరిలో అనేకులు రాజబంధువులు, పురవాసులు అప్ప 

టిలో ఆ మతమును స్వీకరించినట్లు తెలియుచున్నది. గండి 
కోట నీమలో సౌలెల్కు కఠుబలు, కనులు నాడా అనే 
కులు ఈ నుతీమును స్వీకరించిరి, 

కాన్స్ 1748 లో కంబలదిన్నె చర్చిని నైజాము నవా 
బులు పడ కొట్టించిరి. తర్వాత మాడిగుబ్బ "మొదలై న 

(పదేశములలోని కై ౧) సవాలయములను ఆ(పచదేశపు పాళి 

"గాయలు విధ్యంసము వేసిరి ఈ విధముగా క్రై) స్తవ నుత 

వ్యాపకమునకు ఆదిలో ఆటంకములు ఏర్పడినవి. దీనికి 
1778 లో జీనస్ సొనైటీ ని అణగ (దొక్కుట 

తో డైనది. విమ్మట “(ఫ్రాన్ సు ఫారికొ మివర్ సొసైటీ ” 
వారు 15858 వరకు "తెలుగు నాటి కై. స్తవ వమతాను 

యాయుల నై తక ఆ ధ్యాత్మికాఖివృద్దికై కృషి 'సలిపిరి. 

ఇటీవల స్థాపీతేములై. న విశాఖపట్నం మివకొ” 
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(1545) ; హైదరాబాదు మివకో (1851) లు తెలుగు 
నాటన్సు నిజాంయండలమునను కాతలిక్ మత వ్యా ప్టీచేయు 

చుం డెను, 

(సారంభమునుండియు మత వివయికముగా మదా 
సులోే క లపబడియున్న నెల్లూరు. గుంటూరు కర్నూలు 

కడప, అనంతస్రాతు, చిత్తూరు జిల్లాలు (ప్రక్యేకింపబడి ఒక 

౯ Diocese’ మతమండలము (క్రిందికి "తేబడినవి, బక్లౌర్కి 
రాయచూరు జిల్లాలు ఒక (ప్రత్యేక కతు (క్రిందికి "లేబడీనవి, 

కృష్ణా, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు 1988 లో ఒక ప్రత్యేక 
6 Diocese’ మతమండలముగా ఏర్పరచబడినవి. 

1940 లో గుంటూతు. జిల్లా "నెల్లూరు నుండి విభక్ష 
మయి ఒక _ ప్రధానమెన మతమండలమెనది, దీనికి, 
(ప్రథమ ఆంధ్ర బివప్ వైట్ ౭వ పొతకమూరి తామస్, 
డి. డి, గారు అధికారము వహించి మత బోధ గావించు 

చున్నారు. 

విశాఖ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలలో 11,0900 ; కృష్ణో 

జిల్లాలో 209,000; సంటూరు జిల్లాలో 81,090 ; 

నెల్లూరి జిల్లాలో ర్కర00 ; కర్నూలు జిల్లాలో క్వీర్00 ; 
కడప జిల్లాలో ఓ£,400 3; అనంతపురం . జిల్లాలో 1900 3 
బ్ఞారి జిల్లాలో 2500; చిత్తూరు జిల్లాలో 1,000 ; 

డైట్ రెవరెండ్ పొతకమూరి తామస్ డి. డి, 

(ప్రథమాంధ్ర బిషప్ గౌరవమును పొందిన ఆంధ్రులు. 



అంధీనర్వపవ్వము 

మంగి కాతలిక్కులు గలరు. శాతేలిక్ మిపక వారి యాజ 

లలు కలను, బెజ 
a 

మాన్యము (క్రింద నూరు (పాధమిక సాఠళా 

గ్ 5. 

(యైయినింన్ సాఠశాలలు పుళుషులకొక (చైయినింగ్ 

వాడలో చాలొకా-జన్న తే పాఠశాల, శ్రీలత ₹0ండు 

న్మూ_లున్ను 3 చెల్లూరిలో పురుషుల కొక (చుయనింగ్ 

న్ఫూ_లున్ను 3 గుంటూరిలో ఒక ఉన్నత పాఠళాలు 

శ్రీల ఒక చైయినింగ్ న్మూ_లున్ను ; ఫిరంగి పుర 

ములో ఒక ఉన్నత 

పాఠశాల ; బళ్గొరిలో అ 

ఒక ఉన్నత పాఠశాల ] 

డుచు 

ఇంక ఆం(ధ్రదేళోమున 

ముక (ప్రవారము చేయం 

చున్న ఇతర క) సవ 

pontod తెలిసికొన 

“వలి యాన్ని. లండకా 

మివకసొానైటీవారు 

పట్నము కారంసానము 
@ 

గా ఏర్పరచుకొని పని 

వేయ మొడలు పెట్టిరి. 

వీరిలో “పేర్కొనదగిన 

వారు జాక్ వో. ఆయన 

శ ఆంగో పీకే 

లర్ స్కూలు” 

ఇచ్చట ఒక 

ద్యాల్క గుత్తి అనంకపురం, బక్లొరోలలో మతే (పచారమ 

చేసిరి, అనేకుల ఈ (ప్రదేశములలోని నిమ్న జాతు లవార 

కై) స్తవ మతములో చేరర. వీరు ఆరోజులలో బళ్ల్గారిలా” 

ఒక కళాశాల గూడా ఉన్నత విధ్య బోధించుట 

స్థాపించిరి. 

1886 'సం॥మున నర్బాపురమున గోదావరి డెల్లా మిహకొ 

(పారంభింపబడినది, ఇక్కడ మతవ్యా ప్త చేయుచున్న ది 



నోదావగ డెల్టా మివకొ, ఈ మివకొాలో మొదటివారు 

చౌడక్కా వీక్ దొరలు, ఈ మిపకొకు సంబంధించిన 

బోధకులలోో సు ప్రసిద్ధులు ఫీత్రిస్ దొరగారు. 

1840 సం॥న శెవరెండు ఎక ఎస్, డే దొరగారు 
ఆం(ధదేశమునకువచ్చి, చెల్లూరిలో అమెరికకా బాష్ట్రిస్టు 

మిసక్ను స్థాపించిరి. ఈ మిపకొవారు ెల్లూరిలో 
వొంగోలులో, రామాయపట్న ములో ఉన్నత పాఠశాలలు, 

స్టాపించి విద్యా బోధ కై) స్తవమత (ప్రచారము గావించు 

చుండిరి, 

అసలు మచిలీపట్నము తూర్పు ఇండియా వర్తక సంఘ 
చరిత్రలో నేకాదు బహుముఖ (ప్రజ్ఞావంతులకు నిలయమె 

ఆంధ్రదేశమున కొక వీఠములాగగ ఉన్నది. ఈ కై) స్తవ 
మత చరిత్రలోనూ బందరుటే (పథాన భూమిక, 

1548 సం|న నోబుల్ వొరగారు ఒక పాఠశాలను 

సాపించి, మత బోధ చేసిరి, 
థు 

నోబుల్ కళాశాలగా మారినది; 

ఆంధ్ర కై సవ ,కళొశాలతో కలుపబడినదిం 

దొరగారి శిష్యులలో అనేకులు క  'స్రవమతీము న్వీకరంచిరి, 

వారిలో గానుగహాటి కృష్ణయ్య గారు మంచాల నత్నము 

గారు ముఖ్యులు, ఈ నోబుల్ కళొశాల్క, పాఠశాలలు అన్ని 

సి యమ్, యస్, తెలుగుమిహనుకు చెందినవి, 

తరువాత్ అది (ప్రసిద్ధ మైన 

ఇప్పుడు గుంటూరు 

ఈ మివకా 

వారే చెజవాడ్క ఏలూరులలోసాడా ఊౌస్మూ_ళ్ల స్థాసీం 

చిర. 185% సం॥నుంచీ వాలాకాలను ఏలూరిలో పనిచేసిన 

"కానక యఫ్. యస్, అ లెక్టాండర గారు, దుమ్ముగా డె 

ములో పనిచేసిన జాక్ శయికొ దొరగారు ముఖ్యముగా 
శ్ 9 వారి శేంద్రములలో మత పచారము వేసిరి, 

రెవ, హోయను అనే జర్మను దేశస్థుడు. 1842 సం॥న 
అమెరికానుండి గుంటూరుకువచ్చి, అచ్చట అమెరికక్ా 

లూతళికా సొసై టీవారి తరఫున ఒక మిపకొను స్థాపించెను. 
తరువాతే ఈ మివక వారి బోధకులుగా డాక్టరు. హార్ ఎస్తర్ 
దొరగారువచ్చి మత్మప్రచారము విస్తారముగా చేసిరి, 

ఈ మివకళొారి యాజనూన్యమున ఇప్పటికిని నిర్వహింప 
బడుచున్న గుంటూరు కళాళాల $ కుట్టుపని, వడ్రంగముు 

"నేర్చు ఒక పాఠశాల; బోధనాభ్యసన పాఠశాల ఒకటి; 

ఆంధ్ర దేశమున మిక్కిలి (ప్రసిద్ధిగాంచిన కుగ్టర్ శ్రీల 

నోబుల్. 
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వైద్యశాలయున్నుు నిర్వహింపబడుచచున్న వి, వీత సత్తేనపల్లి 

పల్నాడు ళ₹ంటచింతల "మొదలైన "కేంద్రమలలో, 

గుంటూరు పరిసరము లలో మత (ప్రచారము చేయుచున్నారు, 

ఈ మిపకొవారి ముఖ్య స్థానములలోే రాజము "హీం! దవరము 

కనేడియకా బాస్ట్రిస్టు మివకౌవారి 'కార్యరంగములో 

దతణమున వుయ్య్యూరునుండి, ఊఉ తీరమున ఇ్యాపురమువరకు 

గల (ప్రదేశము చేరియున్న ది, మిధునపుర (పొంతీయవాసీ 

అయిన ప్రురుపోత్సేమ చౌదరిగారు కై) 'స్రవమతమును స్వీకరించి 
ఒరిస్సారాష్ట్రమున్క దాని సామీప్య (పాంతముల 27 సం॥లు 
కె 9 స్తవమత (ప్రచారము. చేసిరి, 

ముత్తముమిద  చేశములో విజృంభించిన (ప్రధమ 

స్వాతం తుసమరకా లము నాటికే (1857) దేశమంతటా 

ఈ మతఠ(ప్రచార కేంద్రము లేర్పడ్కి జేశమున "నెలకొన్న వి, 

1700 నాటికే మంగళగిరి ఆనందకవి +“ వేదాంత రసా 
యని మనే (స్రబంధమును రచించెను. దీని వస్తువు 
క్రీస్తు పవిత్రకథ,  పురుపో త్రమచాదరిగారున్నూ అనేక 
(గ్రంధముల (వాసిరిం మై బిలు ఆం(ధ్రీకృత మైనది. అప్పటి 

నుంచీ ఈ సారస్వతముగాడ అభివృద్ధి పొందుచున్న ది, 

రాందు 
షా © 

కొన్నికొన్ని నోట్ల మత బోధకుల (పచారము 

వులక్ సమ్మతము కానప్పుడు కలహములు సైతము జరిగినవి, 

మొ త్తముమోద (పచారకుల లోపములను ఫరిహారించినచో 

వాదు (ప్రజాదరణ పొంది కొన్ని (ప్రమయోజనకరములై న పను 

లను చేయనలిగిరని చెప్పవచ్చును, 

ఈ మిషనరీలు తేమ నాగరికత్క ఆచారములను. మన 

దేశమున నాగరకత కొంత 

మనకు విశాలదృష్టి, ఊన్న తాదర్శము లకు దోహదము ర 

ఇచ్చినదని చెప్పవచ్చును. _ దీనికి నిదర్శనములు విశ్వ విద్యా 

"పెంపాందింపజేసిరి చారి 

లయములు, రాజకీయ సిదడాంతములు “వెజూానిక 'సంసలు ని 3 
(డు వ ప P 

మొదలే నవి. ఇవి (ప్రత్యక్షముగా గాక పోయినను 

పరోక్షముగా నైనా ఆ విజ్ఞానవ్యా వ్లీకి ఆధార 
భూతములైనవి, ఈ మివనరీలే ఆంగ్లో వెర్నాక్యులర్ 
పాఠశాలను, ముద్రణాలయముల ను, వార్తాష్మత్రీక లను, 

వైద్యశాలను అనాథశరణాలయములను, కుష్టువోగ నివార 

ణాలయములను దేశమున "నెలకొల్పి (ప్రజలకు ఆధ్యాత్మికము 

గానే కాకుండా ఐహీకముగా సైతము అనేక విషయ 



'  ఆంధ్శీనర్వన్వము 

ములలో తోడ్చడికి 3 ఆంధ్రదేళశములో నిమ్న జ్యాక్యుద్ధరణ 
మునకు ఎక్కువగా సహాయ్యులెరి, 

డ్రీరామనవమ్కి వైశాఖ (శ్రావణ ఫవూర్షిమలు, కృష్ణాష్టమి, 

వినాయకచళకుర్ధి దీపావళి నాగులచవితి కారిక పూర్ణిమ 

ముక్కో_టి యేకాదశ్సి మకర సంక్రాంతి శివరాత్రి మున్నగు 

పండుగలు తేమ ధర్మములను స్మరించుకొనుటకై హీ ందువ్రులు 

జరుప్రుచున్న ట్లు గానే మహమ గ్రథీయులు మిలాదున్న బీ ః 

బ్నకీదు రంజాక్కొ మొహరం మొద్దాలెన పండుగలను జరుపు 

దురు, క్రైస్తవులు “ (క్రిస్మస్ ” పండుగలను డినెంబరు 
ఆఖరువారయులో (ప్రవక్రయగు ($9 స్తుపేరట ఉత్సవములను 

పండు జరుపుదరు, ఇవిగాక ఈస్థరు మెకల్మస్, మొదలగు 

గలనుగూడా జరుపుదురు, 

ఆంధ దేశ మందలి కె ప్రవమత 

రకా Ww 

సంసలు 

1 యునె టెడ్ లూతేర్న్ చర్చి మిహక 

2 అమెరకక బాపిసు మివకా 
అబ 

8 అమెరికక్ లూథర్ చర్చి మివక్ 

4 అమెరకకొ ఆర్కాటు మిషకా 
ర్ చర్చి మివనరీ సొనై టీ 
6 సొనైటీ ఆఫ్గాన్నెల్ (ప్రాపోవుకా 
7 కశేడియకా బాస్టిన్టు మివుకా షష 

శ్రి లండక్' మివనరీ సొనై టీ 
9 నెవంఠత్డే అడ్యాన్లి న్ మివకా 

అలు | ॥ 
10 ఇాల్వేహక ఆర్మీ 

11 | గోదావరి డెల్టా మునక 

1,89,057 908 గుంటూరు 

2,57,012 756 వొంగోలు 
10,098 124 గూడూరు 

29,4839 82 వెల్లూరు 
1,31,219 £18 "బెజవాడ 

: 42,8309 251 నంద్యాల 

67,675 458 కాకినాడ 

46,595 206 | జమ శ్రలనుడుగు 

1850 16 "బెజవాడ 
17,8366 187 మద్రాసు 

Ses నర్భపూత 
కా క సక... (డా. జె. బి, విలియమ్జు ఎమ్, ఏ. పి. ఎచ్. డి. గారి లెక్కల ననుసరించి 

గ్ 

డ కొండపై: దేవలయమున్ను, కై స్తవుల గుడిన్ని; మన మత సామరస్యమునకు నిదర్శనము 



హింగూమతము 

ఆంధ్రుల అధ్యాత్మిక నైతిక మనోవికాస 

పరిణామములకు కారకులు, 

కారకులు . కాలము ఎట్టుకారకులయిరి ? 

గాతమబుదుడు (క్రీ ఫ్రా. 6=ర వ శతాబ్దం, అళోకునికాలమునుండిన్ని బౌద్దమతేము ఆం(ధ్రులలో వ్యాపించినది. 
మహావీరుడు ప స చంద్రగుప్తునికాలమునుండిన్ని జై నమతము 53 
యేసుక్రీస్తు (క్రీస్తు శేక్షక' ర్త 15 వ శతాబ్దమునుండిన్ని కై సవ మతము క్క క 
నాగాద్డునుడు (క్రీ శే, తి వ శతాబ్దం మహాయాన బౌద్ధమతోద్ధారకుడు 
మహమ్మదు ౫» 6వ శతాబ్దం 18 వ శతాబ్బమునుండిన్ని ఇస్లాం మతము ఇ, ఖ్ 
బసవేశ్వరుడు ౫౨) రవ శతాబ్దం వీరై వమతము pe క 
శంకరాచార్యులు స్త అద్వైత వైదికమతము బాదరాయణ సూత్రములు భ్రగవద్దీత 

ఆంధ్భ దేశమున వ్యా ప్తిచెంగినవి, 
రామానుజాచార్యులు sr ALE. 3 వెవ్మవ విశిప్లాడై ప్రరేమతము 9 ha 
ఆనందతీర్ధులు sh వ్ స దై. (తమతేము (మాధ్యమతము 5 స 
రాజూరామమహోహానరాయి | ఎ 19వ ఎ, (మొదటి (బాహ్మసమాజ సంఘసంస్కాార స్థాపకుడు 

న భాగం) | క నం 
(ేశవచందదసేన్ న్ రెండవ (బాహ్మసమాజ మతే వ్యాపకుడు 

క్ భాగం 
స్ట న లం ఇ... రాకని ప్రోవు (ద సర్కారు) గ [ 

రామకృష్ణపరమహంస ‘ss 0వ శతాబ్దం ఆధ్యాత్మిక నైతిక మత (ప్రబోధకుడు 
స్వామి వివేకానంద 55 న్ (ప్రచారకుడు 
ఆనివినెటు ౨ 19-20వ 3,5 దివ్యజ్ఞానసమాజ మతో ద్ధారకురాలు 
జిడ్డం కృష్ణ మా_ర్టి hr. DUS ఖ్ మత (ప్రచారకుడు 
దయానందస్వామి 5 a= ©. ఆర్యసమాజ మతో గారకుడు 
శ్రీ రమణనుహార్టి సే 3 నూతన భ _కిమార్ల (ప్రబోధకుడు 
అరవిందమహర్షి రం పం పూర్ణ యోగ సంయుక్షమైన ఆధ్యాత్మిక విద్యావ్యాపకుడు 
కుసుమము హరనాధబాబా wr స్ట నూతన భ_క్టిమార్లోప దేళకులు 

రాధాస్వామి వూ ౩౮ 39 

సాయిబాబా 33 39 ౨9 

చాల గంశాధరతిలక్ ్త ర రాజకీయవేత్త 3 గీతా రహస్య (ప్రబోధకుడు 
రవీంద్రనాధ తాకురు 3 99 చై తిక విద్యా (పబోధకుడైన మహాకవి 

మహాత్మాగాంధీ 3 2 య mee రాజకీయ చేశనాయకుడు 

కార్ల్ మార్క్సు ర 3." | సామ్యవాద స్థాపకుడు. |. 
లెనిను క 53 33 సామ్యవాద (ప్రచారకుడు 
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గ్ "తమబుద్ధుని నైతిక ధర్మము, మహావీరుని అహింసా 

తత్వము హం మహాయానభ కి స్ఫురూపమ్కు 

చాదరాయణుని (బ్రహ్మ విద్య, శంకరుని ఆడె దైతే సద్దాం 

తము, బసవేశ్వరుని వీరశెవమ్యు రామానుజుని వైష్ణవ 

(ప్రపత్తి సూఫీల తత్వము, యేసు (శీస సుని (పేమ దయాస్వ 

రూపము. ఆంధ్రుల ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానమునకు తోడ్పడి 

మనోవికాసమును కలిగించినవి, వీమ్మటు కొంత కాలము 

నూతన ధర్మ (ప్రబోధము. లేక్క సనాతన ధర్మమను పేర 

నిర్గక దువాచారములు జనులలో (పబలినప డు రాజాూరామ 

a 

మోహానుదు బోధించిన (బాహ్మా మతీమున్ను ఆనిబిసెంటు 

(ప్రభారములోనికి “తెచ్చిన దివ్యజ్ఞానసమాజమతమున్ను, 

రామకృష్ణుపరమహంస్క దయానందస్వామి మొదలయిన 

మహాత్ముల ఉపదేశములున్ను ఆంధ్రుల నూతన మనోవికాస 

ములకు సాధనములయినవి. బాలగంగాధరతిలకు బోధిం 

చిన గీతారవాస్యము ఆంధ్రులు కొందరు కర్మవీరలగుటకు 

కారణ మయినది, 

ల మౌనవ సంస్థలందున్వు 

మందున్ను గల హింస స్పర్ధ స్వార్థ త్యాగము, పరస్పర 

జ్వేపము మొదలగు దుర్షుణములు తేన హృదయమునకు రోత 

గలిగిన వంట నే గాంధిమహాక్కుడు పరభాసావేషము లను 

డాంబిక జీవనమును ఫు ఫూర్ణిగా పరిత్యజించి వినీత వేపషమును 

వినయశీలమును అవలంబించి భారతీయులకున్కు లోక 

మునకును అఆదర్శపాయమెన _ జీవితమును న్విక రించెను. 

(పపంచ రాజకీయచా తావరణ 

ఈ మహాత్ముడు అహింసా వ్రతపరాయణుడ్చు శాంతి 

(ప్రియుడు (పేమవూరికుడ్కు త్యాగకీలుడు, ఇతని 

సందేశములు రాజకీయరంగమంచే కాక్క అంతకంు 

ae ee య -నెతిక జీవనమందు మాన 

వథర్మ భనవం 

గు పంటీ వేవధారుల కంక వినీత 

3 రా కంచె. హారిజను 

రానీయకుండా విజయుడు గాదలచిన మహావీరుడు ఈ 

గాందీ మహాత్ముడు, 

వ్యాపించి, ఆక (ప్రత్యయము, ఆతోద్ధరణము కలుగచేసీ 

పరికామమునకు ఎక్కువగా 

ఇతని ఉపదేశములు ఆం(భులలో 

ఆంధ్రుల మనోవికాస సహా 

"కార్స్ మార్ కు 1818 లో జర్మనీలో జన్మించి మొట్ట 

“మొదట అర్గక్నొస్త్ర వేత్తగా పేధుపొంది 1842 నుండిన్ని 

జర్మనీ ఇంగ్లండ్, ఫాను మొదలయిన దేశములలో తన 

సావమ్నువాద సీచాంతేములను బోధించి, 

సైతము రచించి 1808 లో చని 
రస్యాకు “మొదటి అధ్యకుడయి నూర్క్ సు సీద్దాతేయు లను 

తన దేశమున అమలులోనికి తెచ్చెను, 

కొన్ఫీ (గ్రంధములు 

పోదమెను.  ెనిన్ 

సంస్థలందు యజమానులున్ను , 
ఫి 

* : క 
లున్ను స్వార్గపరులై "5 ర్మికులను (ప్రజలను పెడించుట ఎక్క 

వగ నప్పుడు విప్లవము కలుగక మానదు, యజమానులున్ను 

రాజ్యమ ౦దు 'పొలకో 

పొలకులున్ను అల్ప 'సంఖ్యాకులున్ను, కార్శికులున్ను (పజ 

లున్ను అధిక 'సంఖ్యాకులున్ను గనుక్క సంఘబలము నమిష్టి 

బలము అఆధికముయి తుదకు సామ్య వాదిరాజ్య "మేర్పడు 

నని మార్ క్సు చెప్పును, సంఘ 

మంగీకరించవలెనని సామ్యవాదు లం 

దురు, సామ్యువాదము రవీం(ధ్ర నాథ అఠాకూరు మహాకవికి 

సమ్మతేము కాకపోయిన్యా సార్వ జనీన సర్వమానవ సౌ ఖా 
(తేమను బోధించు అతని చెరక (పబోధమునకు అనుగుణము 

గానే ఊన్న దనవచ్చును, (పొవీనకాలములో మన 'ేశమున 
గల సంఘస్వామ్య వీజములం- ఇటీవల హీందూ యుగము 

ఆ స్థి పహాక్కు_లందు 

స్వామ్యసిద్దాంత 

. నాటినుండిన్ని స్వార్ధపరులయిన యేలికల (పాబల్య్వమువల్ల 

చెడిపోయిన్యా ఇంకను జీవించియున్న వని చెప్పవచ్చును, 
అందుచే మత విషయములలో సార్వజనీన మత సిద్దాంత 
ముల వలెనే సంఘస్వామ్యమును బోధించే సామ్యవాదుల 
సిద్దాంతములు నైతము మన ఆంధ్ఫులలో "నేటి వివసన్టులా 
be వలయ హృదయములను కలత "పె 

ము 0 



ఈ Tue న న 

తెలుగు జిల్లాలలోని వివిధ మతస్థులు 
(1081 జనభా లెక్కలు.) 

జిల్లా పేరు మొ త్తమ జన సంఖ్య 

క అిక్తంైడ 

హిందువులు మహమ్మ దీయులు శై స్తవ మతస్థులు ఇతరులు 

rrr _ _॥ ।॥।।।s।sళ nn se se sess 
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నందికేశ్వరుడు, లేపాక్షి (అనంతపురం జిల్లా) 

* విశాఖ పట్టము 8,607,948 8,400,922 25,934 34,124 146,968 
తూ. గోదావరి 1,920,582 1,655,439 99,842 29,577 ర్ర్724 
ప, గోదావరి 1,228,056 1,184,560 25,602 62,661 289 
కృష్ణా 1,254,208 1,089,528 68,007 1,01,289 889 
eee 2,085,660 1,689,884 1,57,646 2,87,772 408 
“నెల్లూరు 1,486,222 1,817,420 109192 రర్కర98 17 
కడప 949,897 788,192 24401 86,667 ర్? 
కర్నూలు 1,024,961 805,082 145,561 74,255 110 
బళ్లారి 969,774 857,425 108804 7,118 1,482 
అనంతపురం. 1,950,411 948,768 98,954 6,546 1,149, " 
చిత్తూరు 1,447,103 1,856, 984 80,048 10,645 26 

మద్రాసు 647,280 520,161 70,081 54,114 2,924 



ఆంధోన ర ఇన సము 

12వ శతాబ్దము నాటి కాకతిరాజుల రామప్ప దేవాలయము, పాలంపేట, ములగతాలూకా, వరంగల్ జిల్లా. 
(నైజాం (ప్రభుత్వమువారి అనుమతిని), 

ఇ 

అఆదికాలమున అందరు జనులూ అన్నదమ్ము లండి 
aE x * % * 

కృత యుగమంధలి ధర్మము లెల్ల (కిందు మిదుగాగ 

పాపముతోడ కలియుగ మెల్ల మండిపోయెనండి 

న కంకలు దక్కిిమిర లెల్లరును శపథముచేయండి 
పమతాధర్మం (పప్రపంచమందున స్టాపింతురుగాని, 

' a 

— రన్న వ లక్ష నారాయ 1 



మూడవ గరం 

చెటపటాల్ పటుకొని డే 
ల దణ అ 

శస్టు లంతా నడవవలెనోయ్ ; 

అన్నదమ్ముల వలెను జాతులు 

మతము లన్నీ మెలగవలెనోయ్! 

గురుజాడ, 

విషయ సంగహము : ఆంధధులు ఆదినుండిన్నీ సం 

స్కరణ (ప్రియలు--హరిజనులకు ఆలయ (ప్రవేశము, బౌద్ధ 
దీక్ష పొందుట కర్ష్యత--రామానుజ బస వేశ్వరాది మత కర్తల 
సంఘ సంస్కరణ (ప్రబోధము_చోడచాణక్య గంగ వంశరాజ 

కుటుంబములలో వివాహ సంబంధములు. (బహ్మనాయని సంఘ 

సంస్కరణ నేవ--శాభాంతర వివాహములు, కులభేదములు 

సాటింపని సహపంక్తి ఖోజనము---పిమ్మట కొంత కాలము 
సంషుమునందు (ప్రబలిన సంకుచిత భావము, దురాచారములు; 

నేటికాలమున వీరేశలింగం, వెంకటరత్నం నాయుడుగార్లతో 
సంఘ సంస్క్రరణోద్యమ (ప్రారంథభము-అతిబాల్య వివాహముల 
నిరోధము---వితంతు వివాహోద్యమము _ అస్పృశ్యతా నివా 
రణ, శాభోంతర వివాహములు--సకలజన పంక్రిభోజనము 

లు---(బహ్మణేతరోద్యమము : వేదాధ్యయనము ; స్వకుల పౌ 
రోహిత్యము---గాంధీ మహాత్ముని జాతీయోద్యమమువల్ల కలిగిన ' 
తీవ్ర సంషుసంస్కరణము, 

ఆంధ్రులు సహాజము-గా విశాలద్భ్బస్టిగలవారు. 

హృదయము ఉదారమయినది, 

పదతులను 
ధి 

స్వీకరించుటలో వీరు వెనుదీయరు, ఆంధ్ర 

దేశము ఇటు ద్రవిడ (ప్రాంతమునకును అటు ఆర్య(ప్రాంతమున 

వారి. 

కును నడుమ నుండుట వల్లనో, లేక వందలకొలది సంవత్సర 

ములుగా వేరువేరు మతములకును పంథాలకును తావరముగ 

నుండుట వల్లనో ఆంధ్రులు మొదటనుండిన్ని సంస్కరణ 

ప్రియులంాే ఊన్నారు, మతసంస్కారములలో వీరు కన 

బరచిన బె "దార్యమున్ను, సంఘ "సంస్కారము. ఆచనణల్లో 

"పెట్టుటకు వీరికిగల సరన తయ విచ్చలవిడిగా ఇతర 

ప్రాంతములవారితో కలిసిమెలసి ఉండగలిగే ఫౌజన్య 

మున్ను వీరి కెప్పుడును ఉన్న తాశయముల నే కలిగించుచు 

వచ్చినవి. 

హిందూమతము అత్ని పొవీనమైన మలము, (ప్రాచీన 

తేమము'లై న మతములందున్ను, 'సంఘములందున్ను గల అభా. 

రములు ఆదిని ఉత్కృస్థ్రములే అయిన్సా కొంత కాలానికి 

నిరర్ధక ములయి, అనర్భ చాయకములు "కాక తప్పదు, అందు 

చేశ కాలాను క్రమముగా వస్తూఉన్న ఎన్నో దురాఇారాలు 

ఆం[ధులలో వైతము లేక పోలేదు. ఇవి మతమును ఆశ 

యించుకిెని కాని కులాణారమ్యులను ఆ(శ్రయించుకొని"కానిి 

క్ష ద "దేవతా రాధనను ఆశ్రయించుకొని "కాని "పెరుగుతూ 

వచ్చినవి, ఈ దురాభారాలను ఖండించ డానికిన్ని సంఘ 'సం 

స్మ_రణమును ఆచరణలోనికి తీసుకొని రావడానికిన్ని అం 

(భులు ఇతర రాస్ట్రముల వారికం కె “ఎక్కువగా ముందంజ 

వేస్తూనే వస్తున్నారు. ఇది ఆంధ్రుల జో "దార్యమునక్పు 

వి కాసఫపూ[ళ మైన జీవితాశయమునళకు (ప్రబలమైన నిదర్శనము 

భారత దశములో జరిగిన. సంఘమతసంస్క్రరణములకు 
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కంధోవర్య స్యన్వము 

కీర్రిశేషులగు నరాల శెట్టి దేవేంద్రుడు 

హరిజన నాయకుడు, వర్తకుడు, ఏలూరు. 
అనేక సంవత్సరములు స్థానిక సంస్థలలోను, 

* శాసనసభలోను సభ్యులుగా నుండిరి, 
D 

పునాడి కెండు జేల సంవత్సరములకు పూర్వమే బౌద్ధయునం 

లోనే జేయబడినది, బౌద్ధమళము i ము 

పొటింప లేదు, బ్రాన్మాణుడు మొదలు పంచముని వర 

క్ను యాం జౌష్ట న పు. ౨ అర్బ్చనాదులందు 

మదరాసు 

పీమ్మట్సు శంకర రామానుజ, మాధ్వమత్ములను సైతము. 
[ధు లాదరించి సంస్కృతి వికాస పీయుల్పు సంఘ సం 

పీమ్మట్క 

దివ్యజ్ఞానసమాజము 

ధార్మిక, సాంఘిక సం 

పామ చేసెను. _ తూర్వచాళుక్యరాజులలో  వీమేలా 

త్యుడు చోళరాజు కూతురిని “పెండ్లియాడెను. వారి కమ 

రుడు అతని కుమారుడు కోలా 

త్తుంగ చోడబేవుడును మేనరికములు చేసుకొనిరి 5 అనగా 

చోళరాజుల కన్యల నే "పెండ్లి యాడిరి, కళింగబేశపు 

యిన అనంతవర్మవోడగంగ బేవుని తల్లి చోళవంశపు రా? 

యిన రాజేం[చుని కూతురు. ఈ విధముగా పరిపొలకు€ 

లోనే కాక (ప్రజలలో నైతము (పావీనస సంప్రదాయము 

జరుగుతూ 

రాజరాజన లేంద్రుడును 

రా 

లకు విరుద్ధ ముగా శాఖాంతరవివాహాములు 

ఉండేవి 

విజయనగరసా మాజ్యపత నానంఠరము, ఆం(ధచదేశమందలి 

ఐక్యము ఇడిపోయినది, పిమ్మట చిన్న చిన్న రాజ్యము 

లేర్పడినవే కాన్సి ఆం|ధదేశమంతా ఏకముఖుము-గా 

నడపించి సా(మాజ్యమును మరల ఊద్ధరించగల పరిపాలకులు 

లేక పోయిరి, రా జ్ర్యైక్యము పోయిన్ట్లే స ౦ఫె ఘక్యము 

సైతము పోయినది. 'కుల భేదములు మరల ఎక్కువ తీవ 

శ్రీ వేముల కూర్మయ్య, బి.ఏ., ఎల్.ఎల్.బి., ఎం.ఎల్.ఏ, 
(హరిజన నాయకుడు) 

ఆంధ్ర రాష్ట్రీయ హరిజన సేవోసంఘ సహాయ కౌర్యదర్శి, 



హీందూ మహమ్మదీయ సమ్మేళనము. 

రెలిబియస్ ఎండౌమెంటు బోర్లు ఆధ్యకడైె యుండిన 

రావు సూర్యారావుగారి కుమా త్రై లక్ష్మీ దేవిగారు, వారీ భర్త 

పోలీసు డీప్యూటి కమీషనరుగా ఉన్న జియా ఉద్దీకా గారు. 

ముగా వీజృ ంభించినవి. పసిపిల్ల ల "పండ్లిక్ట్రు తత్ఫలితయగా 

చేలకొలది బాలవితంతువుల _దుర్భరజీవనము అంటరాని 

తనము (స్రీలకు దుస్సహమైన దాస్యము కులకత్యులు 
“పెచ్చు'ెరిగి పోయినవి. |బ్రిటిన్న్ ప్రభుత్వము స్థిరముగా 
ఏర్పడి చేశీమందు శాంతినెలకొన్న వరకును సంఘమందలి 

దురాబారములను నిర్మూలించ వలె నన్న తలంపు గాని అం 

దుకు తగిన సంస్క ర్హలుగాని పుట్టుటకు అవకాశమే లేక 

పోయినది. ఆరువందల సంవత్సరములకు “పెగా సనాతన 

ధర్మమను చేర సంఘ మత దురావారములు. ప్రబలి తర 

ణెను, 

అశేబియాలోని జనులు అజ్ఞానకాపములో బడి దుర్మార్ల 

సంచారులై యున్నప్పుడు వారిని ఉద్దరించుటకు మహమ్మదు 
లొ ఫుట్టినట్లును జుడియాలో పిచ్చినమ్మకము లతో దుక్భనులయిన 

నంఘసం స్కరణము 

హరిని 'సన్మార్దవర్తనులను చేయుటకు యేసుక్రీస్తు అవతరించి' 
నట్లును మన 'దేళమందున్ను (ప్రవక్టల్కు మహాత్ముల్కు మహాను' 

భావులు జన్మిస్తూ ఉన్నారు. ఆరు శతాబ్బములకుకెగా 

అకాంతివల్ల దురాభారములలో మునిగి సారస్వత్వ విజ్ఞానం 

నెతిక ఖైర్య ఫ్టైర్యాది విషయములలో వెనుక బడియున్న 

ఆంధ్రుల అభ్యున్నతికి ఫూనుకొన్న కందుకూరి వీశేశలింగం 
గారు మన ఆం(ధ్రదేశములో జన్మించడము ఆంధ్రుల భాగ్యము. 

అతడు నవీవాం(ధ్ర సారస్వత స్పష్టైక రశ సంఘ కం జ. 

కార్యదీమా తత్పరుడు అకుంఠిత ధైర్య సాహసములు గల 
వీరుడు 'సర్వతోముఖమెన ఆంధ వికాసమునకు పాటుపడి 

కృతార్గుడైన మహనీయుడు. అతడు నాటి పోషించిన 

సంఘ సంస్కరణ బీజము అనతికాలములో మహావృక్షుమై 

ఫలించినది. నవ్యాం( ధారామమునకు దోవాదమొసగిన వన 

మాలి (క్రీ శే, వీ శేశలింగముగారుం 

ఈ నవీనయుగమందు సంఘసంస్క_రణమునకై బయలం 

చేరిన ఉద్యమములలో (బవ్మాసమాజో ద్యమము. ముఖ్య 

మెసది, వంగ పాంతమునుండి తరుచుగా మత (ప్రచార * 
ae ణి 

మునకై మన ఆం(ధ్రదేశమునకు వచ్చిన కేశవదంద్రనేన్యు 

కేరళ, ఆంధ్ర సమ్మేళనము. 

Oy 

తిరుచునాపల్లి కలెక్టరు ఎన్. శె. చెట్టూర్ ఐ.ని,ఎన్, 
వారి సతీమణి (రావునూర్యరావుగారి రెండవ కుమా శె) 

“i 



౯ ంధ్రోసర్వన్వము. 

కమ్మ -కాపు పు సమ్మేళనము 

శ్రీ బాపినీడు -శకుంతలాచేవి వివాహము. — 
విశ్వదాత కీ. శే. కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావుగారు పౌరోహిత్యము వహించిరి. 

శూమచం ద్రసర్మాప,  బిపినొచంద్రపాలు "మొదలయిన 
(బాహ్మా. మత (ప్రచారకుల (పబోభమువల్ల ఆ మతము అవ 

లందబించినవారి సంఖ్య ఆం(ధ్రులలో అక్యల్న'మే అయినా, 

మతముతోపాటు. వచ్చిన సంఘసంస్కరణము మాత్రము 

కందుకూరి వీశేశలింగంగారున్ను; చేంకటరత్నంనాయుడు 
గారున్ను. వారి శిష్యులున్ను “గావించిన కృషివల్ల ఆంధ్ర దేశ 

మందు ఎక్కు. వగా, వ్యాపించినది, ఆ కృషిఫలితముగా నే 

వితంతుపినాః ములు, శాఖాంతేర వివాహములు కులభద 

ములం ద స్టైదోవము పాటింపని ప పం క్రి భోజనములు అనాథ 

శరణాలయములు, వివిధ సంస స్కృబ్బతిసంస్థలు దేశమందు 

వ్యాపించినవి, పత్రిక లద్యార్యా పు _స్తకములద్యార్యా ఊప 

న్యాసములద్వారా కలిగిన 'ప్రబోధమువల్లను, సనాతన ధర్మ 
మనుే కేర (ప్రబలియుండిన | దురాభారములమై జరిగిన దండ 

యా(త్రలవల్ణను క సంఘౌాభివృద్ధి శీమ్రతిన సాగుతూ 

wre ఠి 

(బ్రహ్మసమాజముతోపాటు దివ్యజ్ఞూన సమాజమతవ్యా ప్రీ 

గావించిన ఆనిబిసంట్ అమ్మగారి (ప్రబోధము సైతము 

ఆంధ్రుల సార్వజనీన సంఘాభివృద్ధికి సహాయ మైనది. తిలక్, 

ఆనివిసె సెంటుగార్లు గావించిన. రాజకీయస సంచలనము సైలేము' 

'సంమైక్యమునకు త్రో డుపడినది, 

అన్నిటికం చును అధికముగా గత 25 'సంవత్సరముల 

లోను దినదినాభివృద్ధిపాందుతూ ఉన్న జాతీయోద్యమము 
వల్ల కలిగిన సంఘ సంస్కరణముతో నవీనయుగము (ప్రారంభ 
మెనదని చెప్పవచ్చును, ఈ ఊద్యమమునకు గాంధీమహాో 

తుడు సారథి, ఈ మహాత్ముడు నడుపుతూ ఉన్న ఉద్య 

మము 'సర్వతోముఖమయినది, 

రాజకీయరంగమంబేకాక, ఆర్థిక, సాంఘిక ఆధ్యాత్మిక 

రంగములందును మహాత్ముడు తీవ్రమైన కృషిసల్సి దేశస్థుల 
మనోవికాసమునళు సంస రతికి కారకు డైయున్నా డు. 

ఆ 



ఆయన శేజస్సు, బుద్ధి (ప్రతిభ ఆయన జీవితము 

మన దేశస్థుల నేకాక లోకమంతటిని ఆకర్షి ంచినవి, ఆయన 

'కార్యదీక్సు (ప్రబోధము వ్యాసములు ఉపన్యాసములు 

రుంయూమారుతమువలె ప్రతివాదిభయంకరములై చెలశేగి 
అ" నేకసంవత్సరముల నుండి (ప్రయత్నిస్తూ ఉన్న 

సంఘ'సంస్కరణసభలు, ఉద్యమములు 

పోయిన అస్ప ఎక కాన వారము, గాంధీమహాత్మునివలన 

నవి, 

ne ఆశేయములను ఆమోదించి ఆంధ్ర 
నాయకులు ఆ మహాత్ముని ఉద్యమము లను ఆం(ధ్ర దేశములో 

వ్యాపింపజేసిరి అందు ముఖ్యమైనది అ'స్ప శ్యీలౌనివార 

అము, ఈ సంఘసంస్కారమువల్ల హారిజనులలో ఎంతో 

మంది విద్యావంతులై మంచి సంస్కృతిని పొంది ఊన్న తిని 

పొందియున్నారు. మహాత్మునికి వూర్వమే కీ, శే, వంకట 

రత్నంనాయుడుగారు హారిజన బాలికలను చేరదీసి “పెంచి 

"పెద్దవారినిచేస్కి విద్య చెప్పించి వారికి పెండ్లిళ్లు చేయించి. 
© ౧౧౧౧ 

నారు. ఇటీవల "తెలుగునాయకులు బాలమంది హారిజనులను 

తమ ఇండ్లలో ప్రవేశింపజేసి ఆదరిస్తున్నారు. (ప్రస్తుత వారి 
జననాయకులగు "వేముల కూర్మయ్య గారు బి, ఏ, ఎల్ ఎల్, 

బె అభివృద్ధికిరావడమునకు క్రీ క్లే కనాన ల. 

గారు (కీఅయ్య దేవర కాళేశ్వర. ఇ 

రావుగారు ఎంతో పాటుపడ్హా 

రు, గుడివాడలో శీ గాడూరు 

రామచం(ద్రరావుగారు బందరు 

లో శ్రీ చేమూారి రామాజీ రావు 

గారు గుంటూగిలో శ్రీ నల్లపాటి 

పహానుమంతరావుగారు, 

లో (శ్రీ వెల్లంకి కృష్ణమూర్తి 

గారు పారిజనులకు చేసినసేవ 

ఏలూరి 

అ'స్ప ఎలౌ నివారణమునకు 

12వ శతాబ్దములో వ్యా ప్రీ పీ చెం 

దియున్న వై వైన్ళవమతము సై నైతము 

ఎక్కువగా “భో డుపడియుం డె 

నిన చెప్పవచ్చును. కుచిశభ 
తకు 'సవర్షహి౦దువుల. “కేమ్మాత్ర 

నెరవేర్చలేక 

సంఘసంస్కరణము 

ము త్రీసిపోవని మాలదాసరుల కుటుంబములు సంస్కృతి 
పొందిన కుటుంబము లన వచ్చును, ఫీమవరం తాలూ 

కాలో ఉప్పులూరు అనే (గ్రామములో  హారిజనులు దేవా 

లయములో అర్బకులుగా పనిచేయుచున్నా రు, _ సాంఘి 

కముగా పహారిజనులకు కలిగే యిబ్బందుల్వే వారి. అభివృద్ధికి 

అడ్డువచ్చుననికదా చెప్పవలెను ? 

మము వారిజనులకు కొన్ని దేవాలయము లలోను, న్కూళ్ల 

లోను పఠనమందిరములలోను (ప్రవేశమిస్పించి సర్వజన 'సమ 

భావానికి స్థావర మైన పునాది వేసినది, 

విగా సాస్ వివిధ రాజకీయ విద్యా విసుయికంఉాద్యమము 

లలోగూడ  వారిజనులు చనుకబడక ఉండుటయీకాక 

నాయకత  (మునునాడా వహి ంచియున్నారని చెప్పవచ్చును, 

ఆం(ధ్ర దేశమునందు 12 గురు చట్టనిర్మాణ సభ్యులుగాను 

ఒకరు పార్లమెంటరీ కార్యదర్శిగాను పనిచేసిరి, 

గాంధీగారి హారిజనోద్య 

మన బేశములోనున్న 'సంఘ భేదములు అధికముగా వృత్తి 

వలననే ఏర్పడినవని చెప్పవచ్చును. అంతేకాదు మనకున్న 

కులములన్నీ. వారివారి వృత్తుల ననుసరించి. ఏర్పడినవే, 

వ _త్రియొక్క_ గౌరవాగ "రవాలనుబట్టి . జాతులకుకూోడా 

హెచ్చు తస్రలేర్పడినవని చెప్పవచ్చును. తమతమ కులవృత్తు 

లను పురస స్కరించుకొని, తమ గౌరవాన్ని ఖ్ 
"శం. 
మ 

డాక్టర్. పి. కోదండరావు ఎమ్. ఏ. (ఆనర్సు) సర్వెన్స్స్ ఆఫ్ ఇండియా సొనైటీ కార్యదర్శి, 
కొంతకాలము సర్వెన్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా పత్రికా సంపాదకులు. 

వారి సతీమణి అమెరికాకన్య, మేరీ కోదండరావు (ఒహియో), 
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అంధ సర్వన సము 

ప్రతి జూతిన్ని ఇతర 

జాతులను తక్కువగా 

చూడటము నసహజయమై 

పోయినది, 

ఒకే కులవృ త్తికలిగిన 

జూతులలోకూడ్క, బారి 

(తకము'లై నట్టిన్ని ఆచార 

పరములై నట్టిన్ని కారణ 

ములవల్ల “ఛేదా లేర్చ్పడి 

నవి. ఈ భేదములను నిర్గ 

యించువాలివరు 2? చేశ 

ములో “ఇ్పర్రిస 

యున్న జూతీయ భావ 

రుుంరూమారుతము కోల 

చబేభములను సంఘ బేధ 

ములను. వర్శ ఛదములను 

“పెకలించి వైచుట కెంత 

యె. 'సహాయమగుచున్న 

దని చెప్పవచ్చును, పాశ్చాత్య విద్యా నాగరికతల సంపర్క 

మువల్లను, తకృలితకంగా . నవీనాశయముల (పభావమువల్లను 

మనలో కలిగిన మార్పు మన 'సంకోచితేత్వమును పోగొట్టి 
మనకు: 'విశాలదృష్టిన్సీ దూర దృష్టినీ కలుగశేసినవి, (ప్రస్తుత 

మాంధధ్ర దేశములో కులభదములలోన్సు శాఖా భేదముల 

లోను మత భేదములలోను పోరాడిన వీరు లెంతోమంది లేక 
పోలేదు, అయినా మన కులాభిమానము మన శరీరము 
లలో జీర్షి ంచి శల్యగతములై యున్నవి. మన రాజకీయ 
చీనితములోన్సు. సాంఘిక జీవితములోను, వ్యాపారము 

త్య . తీవనములోను కులాఖిమానము “పెనుభూతము 
బడుతూనే. ఉన్నది: కొన్ని కొన్ని చోట్ల వాతము 

మారినను ఏ కక నాష్ మానము. మారలేదు. 
కమ సంకుచిత మైన 'కులాభిమానమునకున్ను ఊ 
.శ్రువముల కున్నంత భేదమున్నది, | 

తము  జాతీరోద్యమములో మునిగి. 'తేలుతూఉన్న ఆం|ధు 
లలో 'ఎెందుకింకను ఈ కులాఖ్గిష ఇందుకు కార 

అంతేకాక 

"పెచ్చు 

మరొ నాలు శ | 

కప్ప మరొకటి కనబడదు, 
Pn 

అయినప్పటికీ ఈ వీసయ 
అజ 

30 

జూతీయోద్యదుమున అ 

ఊ_త్తర దక్షీణ 

ఇప్పుడు నఖశిఖపర్యం 

ము అజ్ఞానం. వంశ పరంపరాగ్గతమైన ఆచారం స్వార్ధపరత- 

డాక్టర్ వి, ఎన్. శర్మగారు, వారి కుటుంబము, వారి సతీమణి జర్మన్ కన్య, మదరాసులో 
బాల బాలికలకు ఉద్యానవన విద్యాలయము నడుపుచున్నారు. 

ములోకూడ మనము పొందిన జయము, ఆం, దోద్యమము. 

ద్యారా మనము సాధించిన ఆం ధజాతీయసామౌత్కా_రము 

గర్వించదగిన విషయాలే! మన ఈ విశళాలాంధ్రత్వేం 
విశాలభారతీయత్వమునకు _'సహాకారముగా"నే అభివృద్ధి 
పొందవలె నని నాయకుల ఆశేయము. కులాభిమానముల 
తోను మతౌభిమానములతోన్సు శాఖాభిమానములతోను 
పోట్లాడి జయించిన ఆం(ధథయువకులను అభినందించవలెను, 

శాఖాంతర జాతీయ వివాహములు లోగడ జరిగినవి 
నూచించినాము. ఇక మన కాలములో జరిగిన వివావా. 

ములలో కొన్ని పేర్కొనదగినవి కలవు, ఇంజనీరు గంటి, 
ఇప్పగంటి సుబ్బుకృష్ణయ్య, ఆకురాతి చలమయ్య, ఖఫానోజీ 

రావు, ధన్వాడ ఆనందరావుగాథ్ల బంగాళా కన్యలను "పెండ్లి 
యాడిరి, డా! కృష్లమార్దిగారు (నాగపూర్ రసాయన 
శాస్త్ర పండితులు) మహారాష్ట్ర కన్యను డా॥ పుచ్చలపల్లి 

రామచంద్రారెడ్డి (సుందరయ్య గారి తమ్ముడు) డా! 

పురుపోత్త త్తంగార్డు కర్నాటక కన్యలను “ప పెండ్లియాడిరి. శ జ్, 
వి. రావుగారు (6వైజ్ల శానిటరీ యింజనీరు) స్కా_చి కన్యను, 
ణా! | ఉప్పల లక్షుణరావుగారు స కన్యను "డా! మ. 
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యక్, శేర్మగారు (మ్రాను ఉద్యానవన బాల బాలికా 

పొఠళాల (పీన్సి సౌలు జర్మనీ కన్యన్వు డా! పంగులూరి 

సుబ్బారావుగారు. ఇంగ్లీషు కన్యను డా భ| దప్పగారు 
కర్నాటక కన్యను నే సానుమయ్య గుపూగారు నాయుడు 

కన్యను "పెంద్లియాడిరి, 

మన సంఘసంస్కరణోద్యమములలో (బాహ్మణోతరో 

ద్యమము రాజకీయముగా పరిణితి నొందినను, 
ములో అది సాంఘికమెనదశే చెప్పు వచ్చును. 
వందల కొలది 'సంవత్సరములుగా 

మూల 

దీనికి 

విద్యాగంధము లేక్క 

స్వభావలో పాండిత్యము లేక్క నుత ఫాపరైన సంస్కృత 

ముతో పరిచయము 'లేక్క భౌతికముగా వెనుక బడియున్న 
(ఛావ్మాణేకరుల దుస్థితియే (పథాన కారణము. పాశ్చాత్య 

విద్యా 'సంపర్క_మువల్లన్సు క్రైస్తవ (బ్రహ్మ సమాజ 

నుత (_పేరణము వల్లను (బాహ్మణేతర 'సంఘములలో 

కూడ "వేరు వేరు. మత్రములలో ఉన్న తికి రావలెనన్న ఆక 
'సవాజముగా జనించినది, చరి తాత్శక మైన అనేక కారణ 

ములవల్లన్యు స్వతస్సిద్ధయుగా 

తమకున్న (ప్రతిభవల్లను, (బా 

హ్మణసంఘముపొందిన అభివృద్ధి 

'లేక్క వెనుక బడియున్న (బ్రా 

హ్మృకోతర జాతులవారు తమ 

దుస్దితిని తెలుసుకొనుటకు ఈ 

నపిన విద్యా విజ్ఞానములం 

మరింత తోడ్చడినవని 'ెప్ప 

వలెను, (బాహ్మతోేతరోద్యమ 

మునకు ముఖ్య "కారణములు: _ 

(1) శూద్రులు వేద మంత్రము 

లుచ్చరించరాదు, వినరాదు, 

చదువరాదు అని (బాహ్మణులు 

"పెట్టిన నిషేధము; (2) మత 

(గ్రంథములను (అనగావేదోప 

నిపహుదాది గ్రంథములు, కర్మకాం 

ఢలకు సంబంధించిన శ్లోక 

ములు మంత్ర శాస్త్రములు 

చదివి బోధించి అనుష్టించే అధి 
"కారము తమెకే కలదని వా 

దించిన పిడినాదము; (8) తను 

1b 

సంఘనంన్కురిణచు 

(ప్రతిభవల్లను, సౌకర్యము ల వల్లను 'సంఘటనము వల్లను 
ఆక్థి కముగాన్సు సాంఘికముగాన్యు రాజకీయముగాన్వు వారు 
పొందిన (ప్రఖ్యాతి పురోభివృద్ధి, సాంఘిక విహయములందును, 
తమ సంఘ (పవృత్తు లందును ఇతరుల శడమియక, తమ 

ఆధిక్యమును, (శేస్థ్రత్వమును, నిరూవింప జేయడానికి చేసిన 
(ప్రయత్నాలు (క వంశ పరంపరాగతంగా (బొవ్మాణులలో 

గల మత్మప్రభావము వలన వారి యెడల (వాన్మాణేత 
రులకు ఏర్పడిన (బాహ్మణ భక్తిని 'స్వలాభమునకై ఉఊఫ 
యోగించుకొన గోశ కొందరి (ప్రముఖుల నిరంకుశాధికార 

తత్సరత; (చాహ్మకోతరోద్యమ మునకు ఇవి ముఖ్య కారణ 

ములుగా కనబడును. ఈ అన్ని కారణము లను ఎదు 

రొ్కొ-నుటకై (బాహ్మణేతరోద్యమము జయ( పదముగా 

పని చేసినది, దీనికి ఫలితముగా అనేక (బాస్మాకోతర సంఘ 

ములలో స్వకులపౌరోహిత్యము, సంస్కృత భాహిధ్యయన 
మేకాక వేదాధ్యయనము, "వేదో క్షముగా కర్మకాండలను 

జరుపు కొనడంకూడా ఏర్పడినది. (ప్రజాహితోద్యమములు 

జి. వి. రావుగారు (రిమైర్డ్ సానిటరీ ఇంజనీరు) 

సతీమణి స్కాట్ లెండ్ దేశస్థురాలు. 
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ఆంధ్రసర్వస్వము . 

వలెననియుు జేవతారాధన క జంతుహీ 

వేయకూడదని యు, అంతేశ్ళాఖా బేదవ 
పాటింపక సహాపం_క్టి భోజనములు శాఖ 

తరవివాహములు జరుపబడ వలెననియం ఆ 

తీర్మానములు సంఘాభఖికృద్ధి నిమి ల 

సథానమ్మతములగుచున్న వి, ఈ సభల ము 

మునన్వు (ప్రజలలో విరివిగా "పెరిగిన వి 

విజ్ఞానముల వలనను ఇంచు మించు ఈ ద 

బారములు తగ్గినవనియే చెప్పవచ్చును, క 

ఇంచుమించుగా అన్ని కులములలోను వి 

"  ధికులలోన్సు విద్యావిహీనులలోను వరక 
ముల మోది మోజు తలితం్యడ్రులకు ఇప్పటి 

వాల బాభకరముూగా నున్నది, విజ్ఞానవం 

లెన యువకులు కూడా కట్న ములు పొ 

డా ఉస్పల లక్ష శ్రిణరావుగారు వారి సతీమణి షోలింగరు 
వి. ఎచ్. డి, (జర్మని _ లక్ముణరావు, న్విన్ కన్య, 

ఆంధ సిమెంట్ కంపెనీ మానేజరు. సత్యాగ్రహిణే 

ఎక్కువసట వల్లను ప్రజా ప్రభుత్వమునకు “దేశములో అంకుర దీ. కట్నేములు లేక హ్ ములు ఏర్పడుట వల్లను (ప్రభుత్వ సహాయము దొరకుటవల్లన్కు నిరౌకరించుట ఎంత్ Mor: శ " మఠ స్వాతంత్ర్యము విద్యా స్వాతంత్ర్యము అధికమగుట. వై షన. స్ట bs పష నల్లన్సు విజ్ఞాన (పౌ కి సాధనములు, సౌకర్యములు, ప్రత. = దూసహ్యుములై న ఈ ఆచారములను నిర్మూలిం 
లేనివిగా లభించుట వల్లను (ఛావ్మాణేతర సంఘములు మము. ) కూడా (ప్రస్తుతము చాల అభివృద్ధిలో నున్న వనియే చెప్ప అతిబాల్య వివాహములు, ర wee నరక వచ్చును, తావ్మాకో తరోద్యమము రన తీ (వ రూపమును గట్టు దురాభారములు ఆంధ సంధుములలో ఇాలా ప 
ఉపళమించుకొనుట కూా ప్రస్తుత (చావా ణేతరసంఘాభివ 
ద్ధికి తార్కాణము 

_ యాన్మాణేకరు ఉద్యమము సాయుదాయకముగా నడచు 
_చున్నప్పుడు కూడా (ప్రతికలము తమతమ కోూల'సభలను 
ఏర్పరచుకొని తన యభివృద్ధికై ' పాటుపడుతూ వచ్చను. 
ఈ కులసభలు అశోక (బాహ్మణ శాఖలలో కూడా జరు 

జు 

మొద (బాహ్మ ణేతరులలో 

కుత్రియ మహాసభ్ధ కమ్మ మహో 

సభ వహ్నీకల తత్రియ సంఘము. మొదలయినవి గలవు. 
ప్రతి ంఘసభ రాగో కవు సం ఘు 3 ఎదలి బాలికా బాలకులకు 

శ క ఖివృద్ధి. కావలెననియ్సు శ్రి జనోద్ధరణమ జరుగవలె కీ. శే, ఆత్మూరి లక్షీ శ్రి నరసింహ సోమయాజులుగారు,. గారలు బాల్య వివాహముల సరికట్ట వలెననియు, వితంతు బి. ఏ., బి. ఎల్., జిల్లా మునసబు, బందరు. _ నివావాముల జరుపవలె ననియ్య, వరకట్న ములను చూన్చింప 



స 

క పోయినను వూర్తిగా పోలేదు. అతి బాల్య వివాహా 

ములు లేక పోన్రటకు చాల వరకు శారదాచట్టమే కారణము 

గావచ్చును. అయినను అన్ని సంఘుములలోను వేల కొలది 

వితంతువులు 'సంఘనిరంకుశాధికారమును సహీంప లేక తస 

చునే యున్నారు. వితంతు వివాహోద్యమము ఆంధ్ర దేశమున 

ఈ నాటిది కాదు, దీనికి (ప్రాతిపదిక సంఘ సేవాధురంధరు 

డన దగు కందుకూరి వీరేశలింగంగారి రోజులలో పడినది, 

' నరసాపురములో చారు మొదటి వితంతు వివాహమును జరిపీరి* 
అప్పుడు (ప్రజలలో వారిపట్ల రగుల్కొనిన (క్రోధాన్ని తత్స 

లితంగా వారు పడిన యమయాతనలు ఇప్పటికిని తలచు 

కొనిన థ్య్యవంతుల గుండెలు కూడా అవియును. ఆయన 

చూవిన ధైర్యము, ఎంతోమంది సంస్కా_రులకు మార్ష 

దర్శక్యమైనది. _ఆం(ధ్రదేశములోని వితంతువివాహోద్యమ 

(పథమదోనునార్చి  వీశేశేలింగముగారి న్వీయచరిత్రలో 

చక్కగా వివరింపబడినది. వితంతువివాహా, శాసనకారకుడైన 

విద్యాసాగరుని ఉద్యమము వంగదేశమునకంకు ఆంధ్రదేశ 

మున ఎక్కువగా కొనసాగుటకు వీనేశలింగముగారి కృసిన్ని, 

సంఘసంస్క_ రణము 

రాజమ హేంద్రవరములో వీరు స్టాపించిన వితంతుశరణాల 

యమున్ను కారణములు, ఈ ఊద్యమము ఈ రా-జనుహేం 

(ద్రవర "కేంద్రమునుండి తక్కిన జిల్లాలకున్ను వ్యాపించినది, 

ఇప్పుడు తెనాల్సి నరసాపురము "కాకినాడ మున్న గుచోట్ల 
సైతము వితంతు వివాహసంఘము 'లేర్పడి పనిచేయుచున్న వి, 

(శ్రీ ఉన్నవ లక్షీ నారాయణగాట్క వెల్లంకి కృష్ణమూర్తి 

"గారు బంకుపల్లి మల్లయ్యశ్యా స్ర్రీగారు మొదలయినవారు 

ఎక్కువగా వితంతు వివాహోద్యమములో పాల్టానిర, 

కమ్మ 'సంఘములో కలగరరామస్వామి పిచ్చమ్మ దంపతులు 

శా! మూల్పూరి రంగయ్య గార్యు వైళ్య 'సంఘములో 

మోతే నారాయణరావు మాజేటి రామచంద్రరావు దర్శి 

చంచయ్య, తూంఫూడి భగవంతము గు_ప్పగార్లుః విశ్వ 

(బ్రాహ్మణులలో పట్నాల గోపాలస్వామి "పెదప్రోలు 

నూర్య నారాయణరావుగారు పేర్కొనదగిన ఉద్యమనాయ 

కులు. ఈ ఉద్యమము బాగుగా వ్యా ప్పిచెంది సాగుచుండుట 

ముదావసాము. ఈ ఉద్యమ పరిణామమునకు పంతుల 

"గానే శారకులని ప్రత్యేకించి చెప్ప నవసరములేదుః 

ఆధునిక భారత "(ప్రవ క్ర; మహాత్మా గాంధీ, ఇ 

కొల్లాయి గట్టితే నేమీ మాగాంధి “మాల డై మెట్టితే” నేమీ ? TE 
" వెన్నపూసా మనసు; కన్నతల్లీ పేమ; పండంటి మోముపై (బ్రహ్మ తేజస్సు ప 

== టిసవరాజుష 
+ 

vA AY వలం లలాతతతయలు అయ తాటణడ SR HELLS ASDF. లం Pa 
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విద్య యిచ్చుట సత్స్నాత్ర విషయమైన 

నవ్యయానంద పదము6ంజేయంగ6జాలు, 

. దగంగ దక్షిణయిచ్చి పేదలకు విద్య 

యీ నియోగించుటయు(దత్సమాన కృతియ 

భారతము, 

విషయ సంగవాము : . ఆరంభములో నాగార్జున 
బసోవేశ్వరాది మత కర్తల సంఘ నేవ__ ఈ కాలమందలి 
సాంఘిక 'సేవ-_ఆంధ్రుల దానశీలము-_- పూర్వకాలమందలి 
ఇష్టములు, పూర్తములు--రాజుల దానశాసనములు.__ నేటి స్మ 
ములు, దేవాలయములు, (గంథాలయములు_ పరమందిరములు 
మొద లైన సంస్థలకు ఇచ్చిన విరాళములు-_వల్లూరి సూర్యనారా 
యణరావు, మల్లాడి సత్యలింగం నాయకరు గార్ల మరణళాసన 
ములు---దానధర్మములు. 

మన, 'సంఘమునుగహర్చిన్ని డాని పరిణామమునుగహార్చిన్ని 

పూర్వభాగమున చదివియున్నా రుగదా | మానవునియొక్క.. 
అభ్యున్నతి 'సంఘముయొక్క అభ్యున్న తిపె _ఆధారపడియుం 
డును, సజ ముయొక్క_ అభ్యున్నతి ఆదేశమందలి (ప్రకృతి 
సేద్ధమైన ' న సూపదనుబట్టిన్నీ, కీతోన్లస్థి స్థితిని బట్టిన్నీ తదితరమైన 

పరిస్థితిని బట్టిన్నీ ఉండును, వికసిం 

సంఘనూంపరణామము. చున్న సంఘమునకు ఆ 'సంఘము 
మ ' లోని మానవుల మానసిక పరికాను 

మునకగాన్మీ. భౌతిక్క అర్థిక 'నైతిక్క జీవనపరిణామమునకు 
తం(తతవల్లనో, ws “యితర కారణములవల్లనో, 

క ఆ సంఘము వికసించదు, 

సంఘమయొక్క. అ్యవయడునై _కృషిసల్ప్నుట రే 
_ 'నంఘ సేవ, 

హూందూమతమునందలి వై విధ్యమువల్లను హిందూ టేశము 

అనేకజాతులకు ఆవాసమ/సటవల్లను, 
సంఘాభివృద్ధికి తర్వాత మహమ్మదీయ పాలనలో 
అంతరాయములు హిందూ మవామ్మదీయ సంస్కృతుల 

సంఘక్ష్ర ణమువల్ల ను మన సంమైక్య 
మునకు అభివృద్ధికి అంతరాయము లేర్చడినవి, 

సుషు ప్ప ్ర్రవస్థలోనున్న మన సంఘము, వీరేశలింగం, 
నా గేశ్చ్వరరావులాంటి వై తాళికుల ప్రబోధమువల్ల మేలు 
కొన్సి ఊత్క్భృష్టతనందుచున్న ది. పరోపకారబుద్ధితో, స్వార్థ 
రహితులై 'సర్వజనకేమమున్వు లోక సంగ్రహ కళ్యాణము 
లను వాంఛించుచ్ము సాంఘిళలు చేయు కృషియు _ 'స్త్రవనీయ 

మైన సంఘ నీవ ! 

మన ఆంధధ్రదేశమున మతవిషయములందున్వు రాజకీయ 
విహయములందును సంఘము నుద్దరింప (ప్రయత్నించిన వీతలు 
"పెక్కురు గలరు, 

మత విహయిక మైన సంఘ సేవ చేని సినవారు నాగాష్ట్రనుడు, 
కంక రూక బసవేశ్వరుడు మొదలైనవారు, సాంఘి కాభ్యున్న 

తికి సర్వ్వవిధములా కృషిచేసిన కందు 
'సంఘసేవా తత్పరులు కూరి వీలేశలింగం, వెంకటరత్నం 

నాయుడుగార్లు మొదలై నవారి 
చెరుగని వారెవరు? జనుల ప “కొరకు'లై న 
రచయితలను, కవులను సారస్వత విషయమైన కృషి. చేసిన 
వారినీగా పేర్కొనవలెను, రాజకీయముగా ప్రజాస్వామ్య 

_ మునకై కృషి 'సలుపుతూ, 'బేశమునళై (పొణములిచ్చిన దేశ 
భటులు నాయక శిఖామణులు అనేకులు నున "తెలుగునీమును 
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దానకర్ల, నాళం రామలింగయ్యగారు, 

వైశ్య 'సేవాసదన కల? 

పుట్టిరి. అన్ని వీభములా 'సంఘ (శ్రేయస్సును వాంఛించుచు 
సంఘజీవియై మానవుడు ముందడుగు వేయుచుండవలెను. 

దానళీలము-చాన ములు, 

మున దేశమతవాజ్మయములకో దానకీలమే కిెలికివూసగా 

నున్న విషయము మోశెరుగుదురు. (ప్రావిన సంస్కృత 

వాబ్బయమున కంతటికీ దానకీలమే (ప్రధానభావము, బలి 

చ(క్రవర్ధి కర్ణుడు మొదలైన ఐతివోసికవిరులు దాన 

తత్సరతకు ప్రిద్దిచెందినవారు. స్మృృతులలోను, అనీ నిన్థేశిం 

చిన ఆచారకాండలలోను, 'సంఘశేవుమ్కు లోక 

సాము పరోపకారతత్పరత, (ప్రస్ఫుటము చేయబడినవి, 

భారతరామాయణాొది _'సద్ద్యంభములన్నీ 

సంగ 

పురాణములు, 

ఉజానకీలము, 'సత్రైవ రనము మొదలై న తన్న తాదర్శములను, 

' విశ్వ(శ్రేయస్సును 'వాంశించ్చి (ప్రబో 

ధము చేయుట ేర్పడినవి. 

బాద్ధయుగమున చ్నిత్రలేఖనాి 

శిల్చకళిలు, బాద్దధా రిక గాధలను, 

వాటినీతులను సులభముగా (ప్రజలకు వ్య క్షపరచుట*ే రచిత 

ములగుచుండెను. అట్లే దశావతారాది కధలు రామా 

యణగాధలు మన పూర్వులు చి(త్రించిరి, 

(ప్రాచీన వాజ్మయం; 

డాన మున్న తాశయం 

వ్యమ్తులకిచ్చు 'దానములను, జనులందరిశి 'సమిష్ట్టృగానిచ్చు 

సాంఘీక సేవ 

జానములను పూర్వులు శెండు వర్టములుగా _ విభజించిరి? 

చానిలో వ్యక్తులకు యజ్ఞ యాగాది 'సత్క_ర్మల నిర్వహించు 

టనై యిచ్చిన చానములకు * ఇష్టము” అని" “పేరిడిరి, 

జనోపయోగార్థమై నిర్మితములై న 

చెరువులు బావులు, ఆలయ నిర్మా 

ఆఅములు, రోగచికిత్సా సౌకర్యములు 

"మొదలై న దానములకు “ఫూ రృములని పేరిడిరి. మానవుడు 
లోకులందరి కేమమును అర్థించుచు తన్ను 'సంఘజీవిగా 

భావించుకిని ఉన్నత దృక్పథము గలిగి చేయు సత్కర్మ 

లైన ఫూర్తములకు (ప్రత్యేక స్థానముగలదు. ఈ వినయ 
మునే విష్ణు పురాణమునందు *ీ ఇస్టేన లభ్యతే స్వర్తం, 

వూ_క్టే మోకుం సమశ్ను తే” అనే శ్లోకము ఊర్హైటించు 
చున్న ది, 

ఇష్టము, వూ ర్హము 

'సత్కా_ర్యములు చేస్తి పరోపకార తత్సరత్క జడా 

ర్వము కలిగియుండుట 'సర్వజనాదరణీయమైన విషయము, 
ఆంధ్రరాజులు అనేక ఆలయము 

లకు, సంస్థలకు అనల్బమెన దాన 

ముల నిచ్చుచు రచించిన శాసనముల 
నేటికిని మన చరిత్రలో న... అనేకచోట్ల జేవాల 

పోషించి, (పజోప పయోగకరము 

నైన పనులను చేసిన హో అనేకులు గలరు, - కాకీ 

నాథుని నాగశ్వరరావు-గారు తాముచేసిన దానభర్మము ల 

వల్లనే విశ్వదాత అన్న సార్థక నామమును పొందిరి. 

చానళాసనములు 

యములు కట్టించి, పలంనంస్థల 

"పెద్ద సంస్థలను పోషించి తను జ “దార్యమును బహు 

ముఖ మొనరిం దిన అక్షావంులలో జయప్రరం, పానగల్లు 

శ్రీ దుగ్గిరాల నూర్య(ప్రకాశరావుగారు, కాకినాడ, 

(సంఖ సేవకుడు). 



పీశాపురం, వుయ్యూరు వెంకటగీరి, "మైలవరం ; మొదలైన 

జమించారులను పరిగణించవలెను, 

టి జమోంచారులుం . వీరుగాక్క మల్లాడి. సత్యలింగం నా 
డాకేలు యకిర్కు వల్లూరి నూర్యనారాయణ 

కావు మోతే గంగరాజ్యా నాళం 

పు 1 ఇడా వెంకటాచలపకత్కి నేబా లఖ్మీ నరు 

సీంవారెడ్డి సుద్దపల్లి రామ చం దారెడ్డి, మాడపాటి ఇంకే 

het Te 
కీలురవేకులుగ లకు. 

ఇంరేకాక్కి (ప్రతి పట్టణములోను వర్హకులు “ధర్మఫండు” 

నసూలుచేసీ అనేక సకత్కా_గ్యములుచేయుచున్నా రు, గాని 

కొన్ని (ప్రదేశములలో ఈ ధనము సద్వినియోగమగుటళలేదు. 

కొన్ని 'స్మతములలో ఆస్మత్రములు 

ధర్మనిధింపద్దినిరెరా కట్టించిన చాకల వంశపరంపరలోని 

గం కాకపోవుట వారు ఆర్థికముగా పతనముపొందుట 

చేతనో తమకు ఇష్టము లేక పోవు 

టచేకనో వాటిని సక్రమముగా నిర్భహీంచుటలేదు. ఒక 
చట్టమాద్యారా వీటిని ధర్మబద్ధము చేయుటమంచిది. ఈ 
ప సహన వల్లూరి నూర్య నారాయణరావుగారు కొంత 

అందోళశనము జరిపీరి, ప పహాణములో 

అోపములుు క కృ్యత్రికములు ఉండిన, సంస్థలకుగల కు 

వక్రించును, 

(ప్రతి పట్టణములోన్సు పళ్లెలోను ఆలయములు, స్మ 

ములు గలవు, చోట్ల 
పకుసంరక్షణకాలలను అన్న దాన సమాజ 

ములను నిర్మించు చున్నారు. 

ఇప్పుడు అనేక 

అంధక వాసులలోని డానకీలము జీ "దార్యము 

కనా రాయణ రావుగారి ధర్ణములు 
స లో ' 

రుణరావుగారు ఆదవేల నియోగి (వావ్మా 
షు క వంగవోలు దగర వల్దూరు గ్రామస్థులు, పాండిత్యము / 

(| సంగీతము మొదలైన విద్యలు. వాసా అభ్య సించినవారు 
వీరియింటగలర, వీరు చీవకుటుంబమున ఫ పుట్టియు బి.ఏ. వర 

వ్యాపారము చేసీ 

రును కష్టపడి చదివి, బందరులో కొంత కొలము న్యాయ 

వాదవృ త్తిలో నుండ్కి ఎక్కువగా ధనము 

ఆర్టించిన దనమంతయు దాన ధర్మములకు వినియో గించిరి, 

విద్యార్థిదశీయందు గూడా వీరు. పేదలకు తమ కున్న 

దానిలో కొంత దానముచేసీ తోడ్పడుచుండెడి వారు, వీరి, 
జీవిత చర్మిత (పశంసాప్మాత్ర మై, పఠనార్హృమైనదిం వీరి, 

విశాల హృదయము జీ "దార్యము 'వేరొకచోట చూపబడిన 

వీరి మరణ శాసనమే బాటు చున్నది. 

ఆక్టి ౦చ్చి, 

వీరు బందరు జాతీయ కళాశాల, కోపల్లి వానుమంత 

రావుగారి స్మారకనిధ్ధికి రూ 1000 లున్ను, తిలకు ఫండుకు 
ఈభూ1600 లును బందరు కళొశాలకు రీ వేల రూపాయలు 

విలువగల వారి కవతవరములోని ఆస్సిన్ని, బెజవాడ రామ 

మోహన ఆయున్వద ధర్మ వెద్య కళాశాల సంఘమువారికి 

సాలీన రూ. 500 లు వచ్చు ఆ స్లిన్ని, "పెద మద్దాలి (గ్రామ. 
చేదాలయములరు కొంత ధనమున్ను, అనేక విద్యార్థులకు, 

విద్యానిలయములకు దానములున్ను చేసిరి, 

కొవ్వూరున విద్యా సీఠమను ఒక సం 
ధీరుడు స్వార్థ త్యాగ్సి క్ి (గ్రంధకర్త అ 

సూర్య నారాయణరావు గారి తర్వాత్య ఆ సంస్థను పోషించే 
భారము వీశే నిర్వహీంచిరి® అసలు వీరి సర్వస్టుమును దానికే 
నియోగించి నారు 1981 సం! ఏ[పెల్ 9 వ తారీఖున 
ఆసంస్థకు 12 వేల రూపొయల వీలువగల తను ఆ సీ స్వాధీ 

నపరచి (ట్రస్టు దస్తావేజు (వ్రాసి యిచ్చినారు. పలు ధర్మ 
సంస్థలు స్మక్రమము'గా నడచునట్లు చేస్తి వాటి వ్యవహారములు 
పరిష్క్లరించిరి, వీరు చేసిన కొన్ని దాన ధర్మముల వివ 
రణములు మరణ శాస సమా నున్న వి, 

మల్లాడి సత్యలింగం నాయకరుగారి ధర్మములు 
గోదావరి జిల్లా కోరంగి (గ్రామము క్త జ్ర, మల్లాడి 

సత్యలింగం నాయకరుగారి జన్మస్థలము, వీత అగ్నికుల 
క్షత్రియులు; మొదట సామాన్య కుటుంబీకులు; 1868 
సం1!లో రంసాకా వెళ్లి అచ్చట వూడు సంవత్సరము లకు 
ఒక పడవను సంపాదించి, పిమ్మట స్త్రీ గు మర్గలోను పడవలలోను 

కోన్ని లక్షల నార్జించిరి, వీరో దివి 20 
జనవరి 1915 'నం[న దివంగతులై ర, ప నెల 

. కొల్పిన దాన సంస్థకు సుమారు 7 లక్షల రూపాయాలు విలు 



వగల భూములు కాకినాడ చుట్టుపట్ల (గ్రామములలో 

ఉన్నవి ఒక లక యాళ్ల న. రూపాయలతో జగ 
న్నాధ పురమున సాఠశాల, స్మత్రము మొదలై నవి కట్టి నారు, 

ఈ సంస్థయొక్క_ ధర్మములలో నొకటియగు ఉచిత పాఠ 

శాలలో తిర0 మంది బాలురు మొదటి తరగతి నుండి 

* మూడవ ఫారమువరకు చధువు చున్నారు. సత్రములో 

విద్యాజ్ధల కూ అనాధథులకు దరిదాపు 100 మందికిపెగా (ప్రతి 

పూటా భోజనము "పెట్టుదురు. 'సంగమేశ్వరస్వామివారి 

ఆలయము చొల్తంగిలోనిది ఈ సంస్థవారి ప 

నున్నది, 

ఈ 'సంస్థచేసిన సాహాయ్యమువల్ల తోలు 

అక్కడ పలంవిధములగు విద్యల నభ్యసించ్చి ఉన్నత పదవుల 

నున్న వారిలో అవుటుప పల్లి నారాయణరావు ॥; _వెః 

కృష్ణారావు (వ్యవసాయ శాఖా _ డివ్యూటీ డై శెక్టరు) ; 
బి. శంకరరావు నికోడి (మద్రాసు గవర్న మెంటు కన్నడ 

న. 
లంక సుందరం (షత్రికావిలేఖర్సి ; వావలి సుబ్రహ్మణ్య 

యీ (ఆడిటదు 5; క పీ, సత్య నారాయణ (ఫ్యాక్టరీ 

క స్పెక్ట కయ) ; సి, ఆర్, కుల శేఖరం నాయకరు 5 కె, 

యస్. మార్చి; నూగంటి బాపినీడు (మాజీపార్ల మెం టరీ 

విం. 

యల్లాప్రగడ సుబ్బారావు (వై ద్యులు) 3 

(ప్రచురణ శాఖా కార్యదర్శి) గాట్ల. 

ఈ 'సత్యలింగం నాయకరుగారు చేసిన ఇతర దానధర్మ 

ముల వివరణములు వీరి మరణశాసనములో గలవు, 

వాడ పాటి వెంక పేశ్వర రావుగారి ధర్మములు 

మాడపాటి వంక ేశ్వర రావుగారు నిజాము రాజ్యము 

లోని ఫరిటూల (గ్రాము కాపురస్థులు, షి తార్జిత మేమియు 

లేదు. తాత తండ్రులవలెనే నూజివీటి సం స్థానమును కని 

"పెట్టుకొని, తన బుద్ది కుశలత, చాకచక్యములవలన నెలకో 

15 రూ. శీతమునుండి 800 ల రా. వరకు జీతము తీసీ 

కొనుచు ఈయ్యారు నిడదవోలుజమినులకు దివానుగా 

పీడ పని చేసిరి ; 1917 లో పరమపదించిరి, వీరు బెజవాడ, 

నూజివీడు మొదలై నచోట్ల అనేక చాన ధర్మములను చేసిరి, 

పకా దండయ్యగారి ధర్మములు 

వీర గుంటూరులో (ప్రసిద్ధి కెక్కిన ప్లీడరు; అనేక స్మత 

ములను కట్టించి బావులను (త్రవ్వించి, బీద విద్యార్థులకు 

సొంఘిక సేవ 

భోజన ' సౌకర్యములు జీతముల 'నదుపాయములు మత 

es ముద్రణ మొదలైన తార కార్యములు 

చేసిరి 

గుంటూరు హిందూ కళొళాలకు వీరు 20 చేల ళభూపా 

యులకు “పె ఎపగా విలువగల నొక భవనమును కట్టించి యిచ్చిగి, 

దివాకా బహదూర్ మోతే గంగరాజు జమీందారుగారు, 

ఏలూరు. 

క్. నర్వారావుపేట తాలూకా లోని కీ చింతల 

ఎరువు కోశేళ్ళర రావుగారు. వి,ఏ్క బియల్, కోటప్ప 
కొండవద్ద అన్న స్మత్రమును ఫూర్వము పెట్టించి, అనేక 

ఆలయములకు దాన ధర్మముల జేసీ తోడ్చడిరి. [క్రీమంచి 
కంటి వెంకట్రామయ్యగారు నర్సరావు పేటలోన్సు కోటప్ప 

కొండవద్దను నిర్మించిన స్మత్రములును, కాకుమాను Se 

గారు కట్టించిన సత్రమును గలవు, 

ర్ల 



ఆంధ9సర్యన్వము 

వ్య ము సుద్దపల్లి రామచంద్రా శెడ్డిగారి ధర్మములు 

_వీరకర్న్నూలు జిల్లా ఆర్ల గడ్డ (గ్రామములో 80 వేల 

తాపాయులకు గా కర్చు పెట్టి శివాలయము ఒక దానిని 

నీర్మించ్చి అందలి నిత్య ఖర్భులకున్సు కర్నూలు జిల్లా 

అహోబిల బేవాలయములో తిరునాళ్ల సమయమున అన్న 

'స్మత్రం జరుపుటకుగాను రూ, పయత 60 ఎకరముల 

భూమిని కొని దానము చేసినారు ; చిత్తూరు. జిల్లా మదన 

పల్లి తాలూకాలో కఖొశాల భవనములు కట్టునప్పుడం, 15 

జం రూపాయలతో ఒక భవనమును కట్టించి యిచ్చిరి. 

కడప జిల్లాలో అనేక మంది బీద విద్యార్థులకు వీరు 

ధన సహాయము చేసిరి, 

బెసాని మాధవ చెట్టి ధర్శనిధి 

1920 'సం1॥॥లో శీజై సాని మాధవ ెట్టిగారు చిత్తూరు 

జిల్లాలోని ఒక పేద కుటుంబములో జన్మించిరి. సంపాద 

నార్ధమ్యు మద్రాసుకు వచ్చి స్వసామర్థ శ్రముతో వర్తక 

(శేణిలో ఉన్న తస్థానము 'సంపొదించుకొని 

లయిరి, వీ రానాటి వైళ్య (ప్రముఖులలో అగ్రగణ్యులు, 

రామానుజ మతాఖిమానులు, పరమహంస ఎంబార్ జియ్యరు 

స్వామి గారి సమకాలికులు, (గ్రంథాలయములుు సంస్కృత 

(గ్రంథములు "జేశీయ (గ్రంథములు వ్యాపకముచేసి (గ్రంథ 

శర్తలను పోసించుట 3 విద్యార్థులకు సర్వవిధముల సాయ 

పడుట్క సంగీత సాహిత్య ఆదరణ, హైందవ మత్త 

విజ్ఞానముల వ్యాపకత మొదలె న ఉన్న తాశయముల “నెక 

'వేర్చుటకు 1891 లో కొంత్ ధనము దానము చేసీరి, ఆ 

నాటి(ట్రస్టు వాటి మొత్తము రు. 1,85,000 లు ఇప్పుడు 

సెక్యూరిటీల (కింద కొన్ని పెద్దపెద్ద భవనములు కలిగి యు 
న్నది, వీరో కొన్ని పాఠశాలలను, (గంథాలయములను 

పోషించు మన్నారు, 

సంపన్ను 

రాజమహే ee వరమున నాళం నాది 

"ధర ములు 

గోదావరి జిల్లా * రామచంద్ర పురం తాలూకా మరుపేట 

యను (గ్రామమునందు నాళము ఛీమయ్యగారి వంశీకులు 
రాజమహేంద్ర. వరమున వ భర్మార్థముగా 
స్టాపీంచుటకు రు, 25,000. దానము చేసి 

మాకే గంగరాజు గారి ధర్శములు 

ఏలూరు 'స్మత్రమునకు తు. ఈ0,000 
(వాన్మాణ గృవాదానములకు రు. ర్వ000 
మెకానిక్ సభకు రు 1000 
(శ్రీగాంధీ విద్యాల యమునకు రు. 25,000 
హైందవ యువతీ 'సంఘమునక్ు ' రు, 80,000 ” 
ఊత్తర వైళ్ళ్య మహాసభకు రు కృ000 
"బెజవాడ హీందూ మోాసూ్కూలునకు రు. 8,000 

పెడా "వంకటా చలపతి (ోఫ్టీ గారి ధర్మములు 

కాకినాడ విక్టోరియా వాటర్ వర్ క్ రు. 42,500 
కాకినాడ శేడీక్ ర్మిక్రియేసుక్ భవనము రు 6000 
“పెడా వెంకటాచలపతి బొకాహాల్ రు. 80,000 
పీఠాపురం మహారాజా కళౌశాల భవనములకు రు, 8,000 

మ్మదాసు వైశ్య (పముఖుల ధర ములు, 

(1) శ కన్యకాపరమేశ్వరి ధర్మ |ప్రతిషాననము, 
శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి చేవాలయ ఆవరణలోనుండు 

స్థలము కోమట్టతోట, కూరగాయలతోట, కొత్వాల్ 

ఇావడి అని మూడు పేళ్లు కలిగియున్నది. సుమారు 200 
'సం॥ల (కిందట వై్య్యే సంఘమునకు ఈ స్టలము లభ్యపడినది, 

మూలధనము (ప్రస్తుత స్థిరాస్తులు చేరి దరిదాపు రు 28 
లతలు. చేవాలయమునకు పాఠశాల విద్యార్థుల ఉచిత 

వేతనములకును బీద వైశ్యులకు అన్నదానము రోగచికిత్స 
సహాయ మొనర్పుటకోన్సు ఇంశగ్లాండున విద్య నభ్యసించుటకు 

బోవు బీదవె వైశ్య విద్యార్ధలకు ధన 'సహాయమిచ్చుటకోను 
ఈ ధర్మ (ప్రతిస్టాపనము వెలసినది. 

(1) _ వప్పిశెట్టి రాఘవయ్య శ్రేష్టీగారి ధర్మ (ప్రతిష్టాపనము.. 

పన్పి శెట్టి రాఘవయ్య (శేష్టిగారు తమ విశేహ ధర్మ 
సంప త్తిని ధర్మ కార్యముల వినియో-గార్ల ర్లమ్బు ది 247.1912 న 

ఒక (ట్రస్టు న సాపించిరి. వీరి ధనము "వైళ్యజన సంఘాోద్ధరణ 
మునకు జీర్ణ దేవా లయోద్దరణమునకు, (ద్రవిడ సంస్కృత 
్ఞానయుగల పండితులకు, దావ్మాణో త్తమలకు తమ మత 
విసయిక (గంథములకు ధన విరాళముల "నేర్పాటు వేసీ 
యున్నారు, చూల ధనము గుర్ లతలు, 

రికి 



(111) కలవల కజ్ణళ్యాశేష్టిగారి ధర్మ |ప్రతిష్టాపనము.. 

కలవలకళ్ణిక (శేస్టి సి గారు స. (పతిభాశాలురని 

పాసిశెక్కిరా 

వారి ధర్మములు. రూపాయిలు. 

ఆయుశ్వేద ధర్మ వై ద్యశాల తిరువల్లి క్కేణి 9000 

అ ఆయుర్వేద ధర్మవె ద్యశాల నుంగం బాకం 45,000 

ఆయున్వేద ధర్మశాల “నెల్లూరు 8,000 

ాన్మూ._లు పరంబూదూరు 6,000 

జ పురశువాకం 5,000 

స తిరువళ్లూరు 3,000 

చింతా (దిపేట బాలికా పాఠశాల 2,500 

సంస్కృత కళాశాల తిరువ శ్లిక్కే_ణి 6,000 

మాంబలము పాఠశాల 1,200 

మరణ శా 

మన ఆంభులలో త్యాగబుద్ధి ధర్మచింత గల (ప్రజా 

పీతెక జీవులు (పజాసంస్థ 'సలకు డానము. చేయుచు (వాసీన 

మరణశాసనములలో వారి" చిత్తవృత్తి, ప 

పదోపకారపరాయణత (ప్రతిబింబించును, 

అట్టి మహనీయులలో (శ్రీ వల్లూరి సూర్యనారాయణ 

రావు (శీ మల్లాడి 'సత్యేలింగం నాయకరుగార్ణ మరణ 

శాసనములలో ముఖ్య మైన భాగములు (ప్రకటించు 

చున్నాము, 

వల్లూరి సూర్యనారాయణ రావు నళ 

వి. యల్, యల్. టి గారి మరణశాసనము 

% 2% స స్య ష్ణ % % xX 

ivy నా కొమాబ్ల 

నా స్పకాయ _కష్ట్రమువలన పితురార్డి త సహాయ 

మేమియు లేక శో స ప (కొన్న ఆస్టీలో) మూడవ 

వంతు యిదివరెకే దాన ధర్మములు చేసికొంటిని. మిగిలిన లండు 

వంతులునుకూడ నాకు యుక్తమని తోచిన ధర్మ కార్యము 

నకు వినియోగించుటయే నా విధ్యుక్త ధర్మమని *౫* రాంచి 

14 

మరణకాసనములు 

శిశువులకు పాలకొరకు తిరువల్లి క్కణి 7,009 

శిశు 'సంరతణకొరళు 1,080 

కృష్ణప్ప నాయుని అ(గ్రహారమున (పతివాఠమున . 

జరుగు బీదల భోజనములకు 600 

వీరి ఆధిపత్యము క్రింద జరుగు రాత్రి బడులకు క్కిర00 
ఎగన్మూరు సత్రమునకు 1,500 

కంజీవరమున వరదరాజస్వామి ఉఊత్సవమునకు 850 - 

(17) ఓలేటి రంగనాయకమ్మగారి ధర్మములు. (1904) 

ముఖ్యముగా వె భ్యులలో నిద్యా విషయ కాభివృద్ధికిన్నీ 

అన్న దానములకు, 'ఆలయములకు మొదలైన సత్కార్య 

నిర్వహణము లకు ఈ ధర్మబుద్ధిగల ఆంధ్ర నారీమణి ఈ 

ధర్మ (ప్రతిష్టాపనము చేసినది. (ట్రస్టు మొ త్రము ధనము 

రు, 90,847. . 

సన నులు 

యుంటిని, నా కొమాళ్లు చగాకంళు అద్భృస్ట్రవంతులైై, 

నా సహాయమువలన ఉన్నత విద్య గడించి తేమ 'సన్మార్ష 
(పవర్షనచేతన్సు (ప్రయోజకత్వముచేతను నాకుకూడా మంచి 

పీరు తేగలిగరి వారి కుటుంబములను వారే పోషించు 

కొనగలరు 3 గనుక వారియెడల "నా బాధ్యత తప్పిపోయి 

నది, వీరి నింకను ధనవంతులను చేయుట నా కిష్టములేదు, 

అట్లు నేను చేయదలచుకొనినను బారు 

కుండ వచ్చిన భనము వారి కుటుంబములో య 

సీరదు, 

సను 

'సంపాదించుకొన 

యెన్న టికిని నిలువ 

ఒకవేళ ఒకటి ₹0డు తరములు కొద్దిగా నిలిచి 

అది తరువాత వూర్షముగ నశించి. తీరును కో నా 

కొమాళ్లుకూడ తమ 'సంతతివారయెడల నా మార్లము"ే 

అనుసరించెదరని నమ్ముచున్నాను. ' 

౪ నాకు ప్రస్తుతమున్న స్థిరాస్థి. 

కొవ్వూరు (గ్రామములో నా బంగళాయున్నుు దాని 

'కాంపొండులోని తోటయున్ను కొన్రూరు ఆంధధ్రగీర్వాణ 

విద్యాపీఠ 'సంఘమువారు తమ మేనేజీమెంటు (కిందకు 

ఈ యింటి 

లోను తోటలోను మొదట నాభార్య తేన జీవితాంతము 

వరకును ఆమె చని పోయిన తరువాత నాయిద్దరు కొమాళ్లు 

తీసుకొని (టస్తీలుగా వ్యవహరించ వలెను, 
౬ 
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ఆంధ్రసర్వన్వము 

కృష్ణమోహాక్ M. A. Bt, జగన్మోహక్ B.A. L. 

E E.గాథ్స జీవితాంతము వరకు వీరిద్దరు చనిపోయిన తరు 

వాత పె రెండవ వారి కుమాళ్లు నూర్యమోహాకా, శివరామ 

కన్య మ్య రామ మోహాన్ల్లు తేమ జీవితాంతము వరకున్ను 

Right of residence (నివసించు హక్కు) న్మూత్రము కలిగి 
యుందురు. వీరెవ్వరును కొవ్య్యూరు (గ్రామములో స్టరముగా 

నుండక్క (గ్రామాంతేరయులందు నివసించు సక యో 

5 శ్రిశేషలగు (శ్రీ వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు. 
బి. ఏ., బి. ఎల్. యల్. టి, 

యింటి ఉత్తర 'సగభాగము అంతలాోగ్గాని, కొంతలో గాన్సి 
పామాను "పెట్టుకొని తాళము వేసుకొని తాము తిరిగ వచ్చి 
నప్పుడెల్లను యీ భాగములో నివసీంచ వచ్చున్యు లేక (ట్రస్టీ 

“లగు విద్యాపీఠ 'సంఘమువారి కే స్వాధీనము చేయుచుండ 
వచ్చును. పె వారిలో ఎవరైన ఈ కొవ్వ్యూరును. స్థిర 
నివాసముగా చేసు సుకొన్న యెడల, యిల్లంతేయు వారి స్వాధీ 
నములో నే యుంచుకొన వచ్చును, విద్యాపీఠ 'సంఘము 
చారు యీ చిల్ణింలోనున్న వీకవాలను కుర్చీలను 
డెస్కులను, యింటి దతీణ భాగములో "నే యుంచి వానిని 
వానే స్వయముగా గాన్సి నాసంతతి వారిక్క_డ స్టిరనివాస 
"సేర్చరచుకొన్న యెడల వీరి గుండాశానీ, నా ట్రమ్టు కార్య 

ములకు వాడు చుండవలెను, వీరెవరను ఏ ఆ ప్టిగాని అర్దె 
లక్కు పల్లికు మోటింగులకు యీయగూడదు. ఈ గృహము 

దీని es తోట “్వ్మన స్వాతం త్య మందిరము * 

అను పేరుతో వాడబడు చుండ వలెను. మత సాంఘిక 
ల ర్భిక, విద్యా విషయములలో పరిశోధన, విమర్శన 
(గ్రంథకర్త Bo వారి కుపయోగించు (గంథాలయమున , 

రును విద్యా 'సంఘమువారు (పతిసాలున (పకటించు (గ్రంథ 

ములను నిలువ చేయుటకును పండ్తబ్బంద 'సమావేశముల 

(లును 

విద్యాపీఠ ఉపయోగించవలసీనటేగాన్సి 
పబ్లిక్ మిటింగులకుగాన్సి మరియే యితర పనులకుగాని 

యెన్నడు నీయ గూడదు, 

యెడల్క యీయింటి వెనుక భాగమున తూర్పు దిశనున్న 

రెండు వసారాకొట్టు స్నానముల కొట్లు తోట మొదలగున 
వన్నియు. నాడ, మే”నేజై 

మెంటులో నుండ వలయును, యీ యాస్టి అంతమిద 

యాయ వలసీన పన్నులు దీనికగు మరమ్మతులు నౌకర్ల జీత 

య నూతనముగా కొనవలసిన బీరువాలు మొదలగు సామా 
౩ దీపములు మొదలగు వాని ఖర్చుల క్రింద - నెలకు 

ఏబది Ns కుండా విద్యాపీఠ సంఘము: 
వారే యెల్లప్పుడు భరించు చుండవలెను, 

కును యో పశాంతే మైన నాసంతతి వారు, 

'సంఘమువారు 

నాసంతతి వారిక్క_డ లేని 

విద్యాపీఠ 'సంఘమువారి 

కొవ్వూరులో ని ఖాళీ స్థలము 
“నేను కొవ్వూరు (గామములో ఆంధ గీర్వాణ విద్యా 

కీథమున కెదురుగా నై ల్వే ఫీడరుకోడ్డు పశ్చిమమున రీసశ్వే 
నెం 687 ర, 78 సెంట్లు వి స్తీర్ణయమగల ఖాళీస్థ లమును 
కొని దానిలో ఒక నూతిని గూడా త్రవ్వించితిని; దీనిని 
వినియోగ పరచవలసిన పద్దతిని గురించి “పె ర0డవ 

లోని చివరి భాగములో (వాసి యున్నాను, 

వేరా 

V1 నాకు (ప్రస్తుతమున్న నిలవ రొక్క_ము. 

నాకు కష్ణా జిల్లా గుడ్లవల్లేరు కోఆపరేటివు ల్యాండు 

మార్ట్ గేజి బ్యాంకులో ర్ చేల రా. ల డిబెంచట్ల మాత్ర 

మున్న వి. దీనిమిద సాలుకు 28 వందల రూ. ల వడ్డీ 
రాగలదు. దీనిని నాజీవితాంతము నాఖర్చుల కొర కుంచు 

కొంటిని,  నాతదనంతరము యిదివరకు "నేను ఆంధ్ర 

గీర్వాణ విద్యాపీఠ సంఘమువారి పేర 9-4-81 తారీఖున 

12 వేల రూపాయలకు (వాసి యిచ్చిన (టస్తు ఫండులో 
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దీనిని గూడా జేర్చి ఛానిలోని సాయూుళ్టేళ్యములను నెర 

చేర్చుటకు మాత్రమే దీనిని సదరు సంఘము వారు ఊప 

యోగించ వలెను, ఆ దస్తావేజులో (వ్రాసిన (ప్రకారమే 

యో సొమ్మును Invest చేయుచుండ వలెను, కాని 

యో కింది ఖర్చులు పోన్కు మిగిలిన మొత్తమ”నే (ట్రన్తీలా 
'నాయుద్దేశ నిర్భ్వవాణమునకు ఖర్చుపరచు చుండవలెను, 

(2) నావితంగు కోడలు వల్లూరి చంద్రమతి యీ కళొ 

కాలలో చెనను విద్య నభ్యసించు చున్న ంతే కాలము 

మాత్రమే సాలుకు రు, 860 యిచ్చు చుండవలెను, 

వితంతువును నగు మాన్నాపగడ వెంకాయమ్మకుు ఆమె 

జీవించి యున్న ంత కాలము సాలుకు రు, 60లు యిచ్చు 

చుండవలెను, 

'సంతానహీనురాలై న 

(6) నాకు కొవ్యూరోలోనున్న యిల్లు దాని కాంపౌండు 

లోని తోటల మరమ్మతులకున్కు నౌకర్ల జీతములకొన్ను, 
పన్ను లకును నూతన Furniture కున్కు దీపములు మొద 

లగు ఖర్చులకును సాలుకు 600 రూ, మించకుండా ఖర్చు 

ట్ 

V11 పండిత బృందము 

చేను 9-£.81 తారీఖున కొవ్వూరు ఆంధ్ర గీర్వాణ 

విద్యాపీఠ సంఘమువారి పేర (వ్రాసిన (ట్రస్టు దస్తావేజు 

లోని నాయుర్దేశ్యములను "నెరవేర్చుటకు ఒక పండిత బృంద 

మును ఏర్పాటు చేనెదనని (వాసియుంటిని, దాని నిర్మాణ 

మును అధికారములును ఈ విధముగా నుండ వలెను. 

(1) నాకొమాళ్లిద్దరు జటావల్లభుల _ పురుపోత్తము 

M. A. గారను దీనిలో జీవితకాలపు "మెంబర్జుగా నుండ్క్ 

వీరు (ప్రతిసాలుకు ఏర్పరచుకొను మరియిద్దరు విద్యాధికులతో 

గలస్కి మొదటి పండిత బృందముగా ఏర్పాటు కావలెను, 

వీరిలో యేకారణము చేతనై నను ఖాళీలు సంభవించినపుడు 

తక్కినవారు ఆఖాళీలను పూరి చేసుకొను చుండవలెను, 

దీనిలో చేరు మెంబర ౦దరు యేమత (గ్రంథము గూడ దైవ 
3 0౧ a 

ద త్తమనిగాన్సి దానిలోని విషయముల నుల్లంఘనీయములని 

గాని నమ్మమని (ప్రమాణ పత్రము ముందుగా దాఖలుచేయ 

వలెను, 

మరోణశా సనములు 

(2) ఈ పండిత బృందమువారు న్మాటస్టు డీడులో 
ట్ “డ్ 

నుదహరించిన విషయములను గరించి విమర్శన (గ్రంథము 

లను ఆం(ధములో (వాయించి అచ్చా త్తించ్చి ఆంధ్ర 

"దేశములోని ముఖ్య (గంథాలయముల కన్నిింటికి ఉఊచిత 

ముగా పంవించుట, వ్యక్తులకు వికయించుట "మొదలగు 

పనులు నిర వేర్చుచుండ వలెను ఈ పండిత బృందము 

కలసి పనిచేయ జాలనపుడ్కు నేను చె (వ్రాసిన యోగ్యత 

గల మెంబర్గన్స్కు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయము నారు యీర్చరచ . 

వచ్చును, 

(8 (గ్రంథముల _ నచ్చొ త్తించుటకును పోస్టేజికినీ 

విద్యాపీఠ 'సంఘమువారు. దీనికొరకేర్చడిన (టస్టు ఫండు 

మిదవచ్చు వడ్డిలోనుండి కావలసిన సొమ్ము వెచ్చించు 

చుందవ లెను. 

(4) అచ్చొత్తించబోవు (ప్రతి గ్రంధమును. విద్యాపీఠ 
సంఘములో శాళ్వత సభ్యుల మెజారిటీవలన అంగీకరింప 

బడుచుండవ లెను, 
ఫి 

(5) ఏకారణము చేతనైన్యా ప్రస్తుత కళాళాలాధ్యతు 

లగు జటావల్లభుల పురుపో త్తేంగారు యీ విద్యా పీఠములో 

నుండుట తటస్టించకపోయినను, కళాశాలలోని ఏ ఊపా 

ధ్యాయుడున్సు పరిశోధనా కార్యమునకు తగినవాడు కాడని 

పండిత బృందమువారు తలచినన్కు అప్పటినుండియు విద్యా 

పీఠ 'సంఘమువారు, చేనట్టి ఉపాధ్యాయుని కొజే 

ది. 9-481 తేదీ ట్రస్టు దస్తావేజులో యేర్చరచిన "నెల 1కి 

రు. 20 లు, కళాశాల నిమిత్తము ఖర్చు ెట్టగూడదు, ఆ 

మొత్తము విమర్శన (గ్రంథకర్తలకు పారితోషికముగ నొసగ 

వలెను, 

(6) ఈ పండిత బృందమునకు విద్యాపీఠ 'సంఘమువాొరీ 

కిని అచ్చు వేయ బోవు (గ్రంథ (పాశ స్య్యమునుగురించి "భేదా 

ఫి పాయములు కలిగినప్పుడు ఆంధ్రవిశ్వేవిద్యా లయము వారీ 

Academic Council వారి నిర్భంధ మధ్యవ _ర్రిత్వమునకు 

ఉభయులు ఒప్పుకొని," వారి తీర్మానముల బట్టి నడచుకొని 

తీరవలెను, 

(7) నా (టస్టుఫండును బట్టి వెలువడు ప్రతి గ్రంథ 

మును నా చిరకాలమి(తుడగు అద్దేపల్లి లత్మణస్వామి 
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అంధీసర్వస్వము 

నాయుడుగారి, రాజమం(డ్రీలోని సరస్వతీ Power Press 

లోనే అచ్చ త్తించుచుండవలెను, 

(8) నూతన పరిశోధన (గ్రంథములతోబాటు, సమస్త 

భౌతిక శాస్రుములలో ప్రమర్లు “మొదలు స్టాండటు (గ్రంథ 

ములవరకు యో పండిత 

వచ్చును 

బృందమునారు (వాయించ 

౪111 ట్రస్టు మేనేజిమెంటు. 

కొవ్రూరు ఆంధ గీర్వాణ విద్యాపీఠ సంసఘుమువార్సు 

చేనిందుమాలముగా నిచ్చిన చర స్థిరాస్థులకు Executors 

& Trustees గా నుండి సరిగా ఆచంద్రార్క-ముగా 

నొ ధర్మమును పాలింతురని నమ్ముచున్నాను, ఈ (ట్రస్టు 

మొ రలమంతయు, యెల్లప్పుడు, ఎంతవడ్డివచ్చినను, కోప నేటివ్. 

ల్యాండు మార్టృశేజి బ్యాంకు డిబెంచర్లలో నే నుండవలెను, ఈ 

ధర్మమునందు అఖిమానముగల ఆం(ధసోదరు లలో నెవరై నను 

“పిసంఘము వారి యొద్దనుండి "లెక్క. కాపీని, తడవకు రెండేసి 

రూపాయలిచ్చి పొందవచ్చును. అట్లు వారీయనియెడల 

Act XIV of 1920 (ప్రకారం, ఏలూరు జిల్లా కోర్టులో 

పీటినక బెట్టి, -కావలసీన 'సముజాయిషీని ప ఈ 

సంఘమువారు ఈ ధర్మమును సరిగా పాలించుటలేదని 

తెలిసినపుడు ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయమువారు ఈ ఆస్సి 

యంతయు. కోర్టుద్యారా స్వాధీనము. చేసికొన్సి నాయు 

శ్రేశ్వములను యీ కొవ్వూరు ఆంధ్ర గీర్వాణ విద్యాపీఠము 

లోనే -నెరవేర్చుచుండుటకు వారి కష్ట మైన యేర్నాట్లు 

చేయవచ్చును. 

చె కొద్దియా శ్లీలోకూడ్క యెంత మిగులునో నేని 

ప్పుడు చెప్పజాలను. ధర్మ సంరక్షణకు (ప్రజలు ఊదాసీనులె 

యుండుటవలన, నా చిరకాలానుభవమును బట్టి మనన్యాయ 

స్థానములు, తరచుగా జూదపు టిండ్లని నేను "తెలుసుకొని 

| యున్నను ప్రకృతి. యంతటిలోవలెనే మానవ సంస్థ 

లన్నియు అపరివూర్జ్మ స్థితిలోనే యుండక తప్పవని (గహించ్చి 

సదరు న్యాయస్థానముల్వే 'న్యాయసిద్ధికి కొంతవరకు మనకు 

శరణ్యములని నమ్ముతున్నాను. కాబట్టి ధర్మ 'సంరక్నణోద్యమ 

ములో ేను వెచ్చించగా మిగిలిన ఆ స్లియే కొవ్వూరు ఆంధ్ర 

గర్వాణ విద్యాపీఠమునుండి వెలువడు. Ws ఉప 

గపడగలదు, IR: 

క ఉయిలుమోది పాకీ దస్కక్తులను వేను స్వయ 
ముగా వెళ్ళీ చేయించుకొంటీిని, 

వలూరి సూర్యనారాయణ 
య 

కొన్యూరు 
| రావు దివి 1-1-86. ఆం[ధ గీర్వాణ విద్యాపీఠము 

మల్లాడి సత్యలింగం నాయకరుగారి కడపటి 

మరణ శొసనము.* 

1. రంగూకా 82 వీధి నెం 82 రు యింట్లో నివసించు 

మల్లాడ్ 'సత్యలింగం నాయకరగు "నేను వ్రాసిన మరణశాస 

నము కడపటిదై యున్నది. 

2, ఇంతకు ఫూర్వము చేను (వాసియుండు మరణ 

శాసనములను ఇందుమూలముగా రద్దు పరచి, యిదియే నా 

ఆఖరి మరణశాసనమై యున్నదని తెలియజేయుచున్నా ను, 

8. దీనిని అమలు జరిపించుటకు నా దత్తకుమారుడై న 

సు బహ్మాణ్యము నొ వ్యవహారము చూచే గుమాస్తా మను 

పోతు గోవిందరాజులును యగ్ణిక్యూటరులుగా -నేర్చరచడ 

మయినది, 

4. (ప్రస్తుతము నా అధీనమునందున్న, చరస్థి ర రూపక 

మగు యావదాస్థియు నా 'స్వార్టి తముగాన్యు నా Te 

గాని మరియే తాం నా యాస్టిలో నెట్టి భాగ 

మున్ను కలిగియుండరని కెలియజేయుచుచ్నా ను. 

ర, నా అవసానకాలమందు నా హక్కు, భుక్తములు 

గలిగిన చర ర రూపకమగు అహాపదా_ ౮౫ సె నుదహరించ 

బడిన యస్టిక్యూటర్ల క్కు ఈ క్రింది పద్ధతులతో మరణ 

శాసన పూర్వకముగా వశపరచుచున్నా ను 

-వెందటీది ':----"నేనితరుల  కివ్వవలసిన సొమ్ము, గుమా 

స్తా నౌకర్లు వగయిరా జనముల కివ్వవల సిన జీతముల నిచ్చి 

వేయుట. 

' శొండవది పొ చేటు (విలు బుజువుగాబడి, తగిన 

ఆఫీసరుచేత పుట్టబడిన సర్టి ర్రిఫొకేటుతో గూడిన పబ్లికు కాపీ) 

పుట్టిన వెంటనే నా వ్యవహారమును జూచు గుమాస్తా 

పనుబోతు గోవిందరాజులుకో పదివేల రూపాయల నిచ్చి 

చేయుట. చాలా కాలమునుండి నమ్మకముగా, పని చేసీ 

నందుకుగాను యీ సొమ్ము అతని కీయబడినది. ఈ దిగువ 

ల్లా 
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నుదహరించిన రీతిగా ధర్మకర్త పు పని నంగీకరించినను, 

లేకపోయినను నా యనంతరము నాయెస్టేటు సంబంధమైన 

పనులుచేయుట మానినన్కు యీవీలు ప్రకారము అమలుజరు 

పుట విషయములో తౌ నంగీకరించకపోయినన్సు (ప్రొజేటు 

పుట్టిన రెండు మాసములలో అతని సొమ్ము అకనికీయవల 

యును, 

మూడవది ;-*మల్లాడి 'సత్యలింగం నాయకరు ధర్మము” 

లను పేరు నీ దిగువ నుదహరింపబడు ధర్మములకొరకు 8 లకుల 

రూపాయల మొత్తము నిచ్చుట. ధర్మపనులకొరకు ఈ 

దిగువ నుదహరించినవారిని భర్మక_ర్హలుగా "నేర్చరచుచున్నానుః 

(1) నా దత్తపుత్రుడు మల్లాడి సుబ్రహ్మణ్యం 

(2) నా వ్యవహారములగుమాస్తా పెనుబోతు - గోవింద 

రాజు, 

(9) ప్రస్తుతము శాకినాడ మునిసిపాలిటీలోనున్న _ దురి 

శేట్రి శేవగిరిరావు పంతులుగారు. 

(ఓ). కొవ్వూరి బసివిశెడ్డిగారి కుమారుడై న ఆదెయ్యశెడ్డి 

ఇశారుం 

ఈ దిగువ నుదహరింపబడు కట్టడము లకున్నుు వాటి 

నిమిత్తము. 'సంహౌదింపబడు నివేశనముల నిమి _తృమున్నుు 

రూ, 1 లకుకు ఎక్కువగాని మొత్తమును ధర్మకర్తలు సాధ్య 

మయినంత క ఖర్చుచేయవలెను. 

"(అ విశాలమగు ఆటస్థలములతోట్సి నవీన ఏర్పా 

టులుగల జమ్మి పియములతోటి, మద్రాసు యిలాకా 

కాకినాడ జగన్నాధపురంలో యిటుకలతో నొక స్కూలు 

- కట్టుట, 
టె 

(b) కాకినాడ సమాపమునందు చొల్లంగి (గ్రామములో 

'జేవస్థాన మొకటి రాళ్లతో కట్టుట దైవప్రతిస్థ ధర్మకర్తల 

సు జరుగవలయును. వారందరు ఏకీభఛవించనియెడల 

దురశేటి శేషగిరిరావు పంతులుగారి యభిప్రాయము (ప్రకా 

రము జరుగవలెను, దేవస్థానము చుట్టు సెరడున్నుు ఒక 

నూయిన్ను ఉండవలెను, 

(0) బీదలకు అన్నము పెట్టుటకు న్య్కూూలుకు సమీప 

ముగ జగనన్నా ధపురంలో నిటుకలతో నొక సత్రము కట్టుట, 

“జె నుదహరింపబడిన కట్టడములకు నోక లకు రూపాయలు 

మాంస కొదువ 7 లతల సొమ్మువల్ల వచ్చు వడ్డీవల్ల 

చురణళశాసనములు 

హానీ రాబడివల్లగానీ సదరు పనులు వూరి కాబడవలెను, 

అసలు సొమ్ములు ఏ భాగమువైనను యేకారణముచేత ౫ 

నను తగ్గించకూడదు. 
సత్రము ఆలయము, 

ఉన్నత విద్యాభివృద్ధి ధర్మములకు, 1 లక్ష రూ, లు మూల 

భనముగా నుండవలెను. ఫై చెప్పబడిన ధర్మములు మై 

నుదహరించిన 7 లతల భనమునుండి ఆర్జన కాబడు వడ్డీ 

వల్లగాని మరి యితర రాబడివల్ల గాని పోపింపబడవ లెను, 

స్కూలు, 

. 

క్రీ శే, శ్రీ మల్లాడి సత్యలింగం నాయకర్, కాకినాడ, ల్ . 

మదరాసు యూనివర్శిటీ సంబంధముగా ప్రైమరి తర 

గతివరకు పీల్లవాళ్లకు, ఆడు పిల్లలకు విద్యనిమి తేమ న్యూ_లు 

ఏర్పాటు కోబడవలయును. జాతిమత "భేదములు. లేకుండా 

అన్ని జాతులపిల్లలకు నరూ_లు "తెఠువబడేవలసినది, వడ్రంగి 

వ్రేతిపనుల్కు నేత్కే కుండలు చేయుట్క మొదలగు పనులను 

చేర్చుట కొరక్కు చేచ్చెడు క్లాసులు న్య్మూ_లుకు చేర్చవలెను, 

ఆందరికి సొమ్ము పుచ్చుకొనకచే విద్య నేర్చవలెను, 

నానా జాతుల సంబంధమగు శండువందల జనము 

భోజనము చేయుటకు తేగిన వసతిగల సత్రము కట్టవలెను, 

భోజనమునకు జనము దోరికినయెడల్క అధమం నూరుమందికి 

తక్కు_వకాకుండానుండు జనమునక్కు దోేజుకు ఒక పర్యా 

యము భోజనము “పెట్టవలెను. 'సదరు నూటిలో 25 మంది 

బీద నూలు పిల్లలుండవచ్చును, (ప్రతిరోజు కొంతమంది 

(బ్రాహ్మణ పిల్ల లకుకూ ణా భోజనము “పెట్టవలెను. (బౌహ్మ 
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ఆంధిసర్వస్వము 

ణుల చేతనే వంట చేయింపబడవలెను, శాయగారలతో 

గాని ఆహారము సత్రములో ఉపయోగించకూడదు. మై 

నుదవారించిన 25 మందికిగాక, యికనొక 12 గురు (బ్రాహ్మ 

ఇణులక్కు రోజు వకటింటికి అధమం శెండుగంట లకాలము 

-బేదపొఠమునందుపయోగించినయెడల అన్నము “పెట్టవచ్చును, 

చేవాలయములో రోజువొకటింటికి రండు పర్యాయ 

ములు పూజ జరుగుచుండవలెను,  కావలసీనంతమంది నౌఖ 

రులున్సు అర్చకులు గాయకులు, 'చేవాలయమునకుండవలెను. 

స్ట భర్మములుగాక మా ధర్మక రలు ఒక మదరాసు 

పీందువును ఊన్నత విద్యకొరకుగాని, పారిశ్రామిక విద్య 

కొరకుగాని యూరప్, అమెరికా, జపాక్ లేక మరి యే 

యితేర 'బేశమునకై నను (ప్రతి సంవత్సరము పంపుచుండవలెను. 
అట్టి విద్యార్థివల్ల లాయున్ను, సాధారణవిద్య-గాక మరియొక 

విద్యను ఎంచుకోవచ్చును, _ 'సయిన్సుు మిస్త్రీ ఫిజిక్సు, 

“మొదలగు విషయములు కోరు విద్యార్థి (గ్రాడ్యుయేటుగా 

నుండవలెను, ఇందు నిమిత్తం (ప్రతిసంవతృరము *ఉఓ చేల 

ఈభూపాయలు వ్యయపర్చవలయును* ఒక విద్యార్థికొరకు 

యంత సొమ్ము ఖర్చు కాబడని యెడల తగినంతమందిని 

పంపి సదరు సొమ్ము ఖర్చుపరపించవలెను, 

ర్లలో (పచురము చేసినమిదట వచ్చిన దరఖాస్తులలో తగిన 

వారి నెంచవలయును,. మదరాసు (పపెసిడెన్సీలోని మొదటి 

తరగతి కాలేజి (వీన్సిపలుకును ఖనిజములలో పనిచేయు 

విద్యార్థులను సిఫార్సు చేయు సమర్ధతేగల వారికిని నోటీసు 

(ప్రాముఖ్య ముగా జారీచేయవల యును. అట్టి విద్యార్థులు, వి 

డ్యార్థులుగా దూర దేశములందున్న ౦0త కాలము రాజ(ద్రోహ సం 

బంధమెంత మ్మాత్రము కలంగజేసుకొనగరూడదు, వారు ఆలాగు 

కలుగజేసుకొనినయెడల, ఫండునుండి అంతటనుంచి పోప.ణ 

పొందుట కనర్హులగుదురు, కాని వంటనే నారు యింటికి 

తిరిగి వచ్చిన యెడల దోవ ఖర్చుకుమా త్రము సొమ్ము యివ్వ 

బడుటకు హక్కు కలిగియుందురు. విద్యార్థులు "తాము 

యిండియాకు వెళ్లిన పిమ్మట, తమకు తగినస్థితి కలిగియున్న 

' సమయమందు తమ వంతుకు మరియొక విద్యార్థి అట్టిపనిని 

"నేర్చుకొను నిమి శ్రమ పంపించుటకు తన sett a A 

స్పేహితుల యెదుట వాళ్చానము వేయవలెను, 

న్యూసు 

భర్మోక ర్హృత్వపు సొమ్ము ఈ దిగువ నుదహరింపబడు ఏ 
ఆస్తులమిదనయినన్సు వినియోగింపవచ్చును. 

1. ఇండియా గవర్న మెంటు బచాండులమోదను, 

2, ఛైల్వే డిబికాచరిల (తాకట్టుల) మీదను పోరు 
a లు లు 

(టస్టుల మోదన్సు ఇండియా బర్మాలలోని మునిసిపాలిటీల 

మీదను. 

క్రి, రంగూన్సు కలకత్తా బొంబాయి మదరాసులలోని 

(ఫీహోల్లు యిళ్ల ఆస్తులమిదను, 

4. మదరాసు (ెసిడెన్సీలోను, బర్మా (వావిన్సు 

లోను ఉన్న వ్యవసాయపు భూములమోిదను, ఫలములనిచ్చు 

తోటలమిదన్యు బర్మాలోని వ్యయసాయపు భూములు 

కొనునెడల గయాళు [గ్రాంటు భూములు మున్ముందుగా 

చెన్న బడవల యును, 

వ్యవసాయపు భూములమిద అయిదులతల రఠరూష ప్య 

ములన్వు కొదువ లెండులకతుల నితరాస్తులమోదన్యు వినియోగ 

పరుపబడవలయును. " ఏ శారణముచేతనయిన భూముల 

మోద "పెట్టుబడి అయిదు లతల చెన్నడు తీసుకొనగూడదు, 

అట్టి సొమ్ము యితరాస్థిమాద వినియోగింప బడకూడదుం 

చె నుదహరింపబడిన ధర్మములు దిగువ కనపరచిన రీతిగా 

1. న్మూ_లు "పెట్టుట, 

2s విద్యార్థులను ఉన్నత విద్యలకుగాని, పారిశ్రామిక 

వీద్య నిమి త్రముగాని పంపుట, 

8. దేవాలయము నీర్మీంచుట్క అనగా దైవ(ప్రతిస్థ, 
= © 

4. వీదజనులకు అన్నము “పెట్టుట. 

'అన్ని ధర్మములు జరుపుటకు తగినంత రాబడి ధర్మాస్టి 

వల్ల రానియెడల రోజువకటింటికి 40 మంది జనమున కన్న 

మిడుచ్చు “పె నుదహారింపబడిన వరుసను ధర్మములు నడుప 

బడవలయును. ఆ మా(త్రపు సంఖ్యకైన అన్న మిడుటకు 

ఫండు చాలదని తోచినయెడల, పారిశ్రామిక విద్యకొరకు 

విద్యార్థులను పయికి పంపుటకు మాన్పుటగాన్సి మరియొక 

మార్చునుగాని చేయవలెను, 
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చా. గిడుగు చేంకటపీతాపతి. 

“ఒక్కయెలుకుజేండు నక్క-కొమ్మును నిట్టి 

గోఅజంబు జున్ను జాజపప్పు6 

వీలిగజులయంప కోలలు సెలవిండ్లు( 

గానుకిచ్చికర యుగంబు మొగిచి” 

(మనుచరిత్ర ఆ. 4.) 

విషయ సంగహము న ఆదిమనివాసులు ఆర్యులకును 

(దావిడులకును పూర్వము దేశములో నుండినవారు. సవరలు 

(శబరులు) గంజాం, విశాఖపట్నం జిల్లాల మధ్య (ప్రదేశముల 

వారు ; (ప్రాచీన శబరజొతి వ్యాప్తి ఆ(ఫికానుండి ఆస్టేలియా 

. వరకు; మన దేశంలో పూర్వము శబరరాజు లేలిన రాజ్యములు; 

సవరల మతము, ఆచార వ్యవహారములు ; కోదులు అందులో 

భద్రాచలం కోయలు (ద్రావిడ భాషలలో చేగిన కోదు, కోయభాష 

మాటలాడువారు; కోదులభాషకు ఓధ (ప్రాంతాలలో ఓఢ్ర భాషా 

సంపర్కము, తెలుగు (ప్రాంతాలలో తెలుగు భాషా సంపర్కము. 

జాతప్పలు పాలకొండ, హీరమండలం కొండలలోనివారు; దొమ్మ 

రులు కడప, నెల్లూరు జిల్లాలలో ఎక్కువగా నున్నారు; చెంచులు. 

-హెదరాబాదులోను, కర్నూలులోను ఎక్కు_వగా నున్నారు ; 

దొమ్మరులు, చెంచులు చాలా చోట్ల చెదరియున్నారు. కొరవలు 

(ఎలుకోలు) ఎల్డ గొల్లలు; ఏనాదులు నెల్లూరు జిల్లాలో ఎక్కువ; 

లంబాడీలు బిడారు వర్తకంచేని తిరుగుతూ ఉండేవారు. 

మన దేశమునకు ఆర్యులు ఆసియా మధ్య భాగమునుండి 

రాక వూర్యము (ద్రావిడులు వచ్చియుండిరనిన్ని, ఆ (ద్రావి 

డులును రాక ఫూర్వము "దేశములో కొందరుండిరనిన్ని 

చరిత్రకారులు కొన్ని విషయములు పరిశీలించి సిద్దాంతము 

చేసి యున్నారు. ఆర్యులున్వు (ద్రావిడులును రాక వూర్వకు 

చేశకములో ఉఊండినవారిని ఆదివునివాసులు అని అంటు 

న్నాము, గాని వీరిలో సైతము కొం 

దరు పె చేశములనుండి వచ్చినవాశే 

కావచ్చును, ఇప్పుడు "దేశములో కన 

బడుతున్న వారిలో ఎవరెవరిని ఆదిమనివాసులుగా పరిగణింప 

వచ్చునో సరిగా నిర్ణయించి చెప్పుట సాధ్యముకాదు, 

ఆదిమనివాసులెవరు ? 
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ఆంధినర్వస్వము 

అందుకు నిదర్శనము-గా శబరుల విషయము ఎత్తుకొందాము* దూరాన) అక్కడి (ప్రదేశమునకు రాజుగా ఊండిన కురా 

భావలోను ఆభార వ్యవహారములలోను ఇంకా మరికొన్ని గిత్యుని ఓడించి ఆ రాజ్య మా[క్రమించుకొన్నట్లు "నేను 

విషయములలోను శేబరలను పోలినవారు దతీణ ఆఫ్రికా సంప్రతించి (ప్రకటించిన (కొర్నిి శాసనములో ఉన్నది, 

తూర్పు దరని గల మెడగాస్క_ర్ ద్వీపమందును సుమత, 

జావా బోర్నియో మొదలయిన ద్వీపములందును కనబడు 

తున్నారు, హీమాలయపర్వతీములు పుట్టక వూర్వము 

వాటిస్థలమున సముద్రమున్ను 3 అశేవబియా సముద్రము ్కబ్రజ్షబరులు 

బంగాళొఖాతము హీందూమహా సముద్రము పుట్టక వూర్వ 

ము వాటి స్థలమున భూభాగమున్ను ఊండిన కడు ప్రాపేన 
"కొల 

ములో శబరజూతి జనులు ఆఫ్రీకా 

_శబరబాతి వ్యావ ఖండము మొదలుకొని ఆ స్ట్రేలియా 

వరకును గల "పెద్ద భూఖండమందు 

సంచరిస్తూ ఉండేవాశేమో అని ఊహించుటకు అవకాశము 

లేకపోలేదు. ఈ విషయము ఇంత చిక్కగా ఊన్న ప్పుడు 

మన ఆంధ'దేశమందుగల ఆదినునివాసులు ఎంతకాలమయి 

శబరులు ఆర్యులకం మెను (దావిడుల కం మెను వూర్య'మే 

మన దేశములో ఊండిన ట్లు కనబడుతుంది. ఇప్పుడు మన 

ses ఆదివునివాసు లన దగిన * 

వారిలో మఫ్య పరగణాలలోగల 

ముండ సంతాల్, బీర్హోర్ స 

జూఆంగ్ హో మొదలయిన జాతులవారున్ను, విశాఖపట్ట 

ణము జిల్లాకు వొయన్య దిక్కున మాళుచవా (పదేశములోగల 

గుతోణ్" (౫దబ్బ, పశేంగొా రేసూ జాతులవారున్నుు 'సవర 

లున్ను మాటలాడే భాషలన్నీ ఒకేభావనుండి వేరువేరు భావ, 

లుగా ఏర్పడినవని 'వెప్పవచ్చును. గనుక, వీరందరున్ను (ప్రాచీన 

కాలమండలి శబయలకు సంబంధించినజూాతులవానే అననచ్చు 

నుం (పావీనకాలమందలి శబరులు గంగానదీ దకీణ తీరమం 

ఇప్పుడు వారున్న చోటే న్ mr డును వింధ్య పర్వత (ప్రాంతేములందున్సు మరికొంత కాలము 

, యుజ్నారో 'వప్పడం మరీ కష్టమయిన వినయం. గనకే న్యా మధ్య పరగణాలలోను, మరికొంత కాలమునకు గంజాం 
మబణుహ్యశాస్త్రము ను బట్టి ఊహించి చెప్పుటకు అవకాశ 

మున్న ంతవరకు నున ఆం(ధ్రదేశమం దిప్పు డున్న ఆదిమ 

నివాసులలో ముఖ్యమైన వారిని గురించి ముఖ్యమైన విన 

విశాఖపట్టణం జిల్లాల వాయవ్య భాగములందును వ్యాపించి 

నట్లు కనబడుతుంది. 

యనులుమ్మాత్రము కొన్ని తెలియజేస్తున్నాము. ఈ "కాలములో 'సవరల బేశము గంజాం జిల్లాలోగల 
పర్తాశిమిడికి ఉత్తరమున ఉన్నది 5 తూర్పున మందసా (బి, 

సవరలు ఎన్. ఆర్. శె'ల్వేస్టేవను) మొదలుకొని పడమట గుణు 

(ప్రావీన సంస్కృతే సారస్వతములో అనగా ఐతేకేయ పరము వరకును దక్నీణమున పర్లాకిమిడి మొదలుకొని 

(బ్రాహ్మణము, రామాయణము మహాభారతము, పురాణములు ఉత్తరమున ఇరవై మెళ్లవరకును వ్యాపించి యున్న ది, ఇది 

కథాసరిత్సాగరము మొదలయిన (గ్రంథాలలో చెప్పబడిన శబర గాక్క చిలుక సముద్రమునకు పడ 

వంశము వాలే ఈనాటి సవరలు, ప్రావీనకాలపు శాసనముల శబర దేశము వటి కొండలలోన్సు పార్వతీపురము 

wR వ్ ఈ శబరులకు సంబంధించిన వాక్యములు కన పాొలకొొండ్క "పెక్కె_లి పర్గాకిమిడీ 

డుకున్న వి. - వాటీనిబట్టి చూడగా ఆనాటి శబరులు ఈ తాలూకాలలో సైతము సవరలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. 

నాటి 'సవర వరలవలెచే అడన్చలలేన్సు కొండలలోను గాక్క పల్లపు పల్లపు (ప్రబేశములందలి 'సవరలు అక్కడి నాగరికుల సవా 

భూములలో వ్ లేర్చరచుకొని రాజ్యము లేలుతూ, చాసమువల్ల శమ ఆచార వ్యవహారముల 'సం(ప్రబాయములను 

తక్కిన రాజులతో యుద్దములు విడిచి మన్యప్రదేశములందలి సవరలకు భిన్నముగా ఉన్నారు 

శబర రోజ్యములు . చై తము చేన్తూ నుంచి జోలో భావములో సైతము మార్పులు కలిగినవి. ఉః ర్రేర భాగములందు 

_ ఉన్నట్లు కనబడుతుంది. కళింగ దేశ ఓథడ్ర భాపా (ప్రాభవమ్బు దజీణ భాగములందు ఆంధ్ర 

మందు గంగవంళ రాజ్యమును స్థ స్థాపించిన కామార్షవుడు భాషా (ప్రాభవము ఎక్కువగుటవల్ల పల్లపు నేలలోగల 

సుమారు (క్రీ, శ. 780లో దంతాపురేయు వద్ద (విశాఖపట్టణము 'సవరలు తేమ భాపు నైతము విడిచిపెట్టి ఓఢ్రమో -కెలుగో 

జిల్లాలో (శ్రీకాకుళం 3 రైల్వే నే శీహునుకు సుమారు 10 మెళ్ల మాటలాడు తున్నారు. ఆంధ్రచేళ్ మందున్న 'సవరలు 
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"కాపు 'సవరలు. కాపు 

శబ్దమును కాంపు అని 

(ప్రావీనాంధ్రులు ఉచ్చ 

రిస్తూ ఉండిన కాలము 

లో సవరలకు “తెలుగు 

వారితో పరిచయము కలి 

శినది ; గనుకే "తెలుగు 

అనే అర్థములో 'సవరలు 

"నేటికిని కాంపు అంటు 

నౌ న్నారు. 

ఈ కాలములో "సవ 

రలు అడవులలోను కొండల -పెని పండించిన పసుపు, కందులు, 
పాలగుండ మొదలయినవిన్ని, క స్పైలున్ను అమ్ముకొని జీవిస్తూ 

తన్న "మొరకలవలె కనబడుదురుగాని, వరికి కొంత విజ్ఞానము 

య. శాబర మంతాల (ప్రసిద్ధి (పొవీన సంసృ్కృత 

'సారస్వతములో కనబడుతుంది. . వేదబుక్కు_లవలెనే వీరి 

పాటలు సై తము మూడు శాలుగు స్వరములతోనే ఉన్న వి. 

వె ముక ఓవధులకున్ను 

సంబంధించిన విజ్ఞానము సవరలలో 

నటికిని కొంతవరకు నిలిచియున్న ది. 

పల్లపు చేలలోగల "తెలుగువారు 

ఓ ఢులు కొందరు 'సవరల 'మం(తౌాల్సు 'సవరల మందులు 

సవరలు 80 నత్యత్ర మండల 

పేర్మొ_ందురు ; నక్షుత్రములనుబట్టి 

ముహూర్తములు “ెట్టుకొందురు. ఎక్కడ చావులు 

నూతులు (త్రవ్వినయె అ నీరు పుష్కలముగా. పడునో 

'సవరలకు లూ తెలుసునన్న నమ్మకము మన “తెలుగు 

వారిలో. నై తము ఇవాలామందికి కలదు, ఆధ్యాత్మిక టి 

యాలలో సైతము సవరలకు కొంత పరిజ్ఞాన మున్నది. 

(పతిదేహంలోను జీవుడు ఆత్మ అని రండు కలవనిన్ని జీవుడు 

-బేహముతో పుట్టి "దేహముతో నకిస్తుందిగాని ఆత్మ చావులేక 

నిత్యంగా ఉఊండేదనిన్ని వీరి నమ్మకము, .చేహాము” నశించిన 

తర్వాతు దానిలో తూండిన. ఆక్క కర్మజరిగిన వరకును (పీతగా 

ఉండి కర్మ జరిగిన తర్వాత పిత్సలోకమునకు పోవుననిన్ని, 

కావలసిన యెడల మరియొక జన్మ మెత్తుననిన్ని అందురు, 

సవరలు. 

ఇప్పటి సవరల 

విజానము 
Cy 

ఉపయోగిస్తున్నారు. . 

ములను గర్జించి 

చనిపోయినవారి ఆత్మలతో - -'సంభాపించుటకుగాను వారి 

ఆత్మలను తమ -కొయములలోనికి (ప్రవేశింప జేసుకోగల న క్రి 
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_ జదిమనివానులు 

సవరలలో కొందరికి కలదు. అపుడు వారు మాటలాడున 

దెల్ల ఆ యాత్మలు మాటలాడుతూ ఉన్నదే భావించి 
ఆ చనిపోయినవారి al ఇతరులు కొంత చేప (పసం 

గించి తెలుసుకోవలసిన 

ఈందురు, 

హయములు జెలునుకొంటూ 

సవరలలో యువతీయువకులు. పరస్పరముగా ముందు 

(చేమించుకిెని తలిద రడుల సము శ్రతబడసీ వివాహములు 

చేసుకోవడము కద్దు; “పెద్దలు తమ పీలలకు "సంబంధము 
a) యి య 

లెంచి వివాహా చే దు స 0 ములు యడమున్ను కద్దు, సంబంధము 

లేర్పడుటకుగాను ముందుగా "పెండ్లికొడుకువంకవారు వీల్ల 

నిమ్మని పిల్ల తల్లిదండ్రుల నడుగవళలెనుం కన్యాశుల్క_ము వా 

వారి స్టితగతులనుబట్టి మూరుతూ 

సవరల సాంఘిక ఉంటుంది 5 కాని ఎంతో కొంత 

ఆచారములు కుల్కు_ము "పెండ్లికొడుకు క్ల 

కూతురి తలిదండ్రులకు “పెండ్లికి 

ఫూర్వయే నూకి రిగా చెల్లించవలసీ ఉంటుంది, ఇన్ని 

కుండలక ల్లు ఇన్ని రూపొయలు అని ముందుగా కుల్కాం 

నిర్ణయం చేసుకోవలెను. ఆలిమగలకు పొత్తు వెడీనప్పుడు 

వారు విడాకులిచ్చి 'వేరుపడవచ్చును. మగనాలిని లేన 

దీసుకొని పోయి “పెండ్దియాడినవాడు గానీ, విడాకులవల్ల 

వెడలివచ్చిన ఆడుదానిని "పెండ్రియాడినవాడు గానీ ఆష్ర్రిని 

మొదట “పెండ్దియాడ్నవానికి అతడు 

“పకమంతా ఇచ్చుకో వలెను. విధవా వివాహము లున్న వి. 

'దేవరన్యాయములో ఊన్నట్లు విధవరైన తన వదినెను మరది 

పెంద్దియాడుట ఉచితమని సవరలు భావిస్తారు. తనను 

-పెండ్రియాడగల మరది లేనప్పుడే విధవ ఇతరుని “పెండ్లియాడు 

తుంది. 

“జండికిగాను “పెటిన 
గా "టు 

సవరలు ఫూజించే దేవతల సంఖ్య శిండువందలకు చపా 

ఉన్నది, కొందరి మతమున సూర్యుడు ముఖ్యజేవత ; 

సృష్టిక_ ర; మరికొండరి వుతేమున 

సవరల మతము నూర్యుని మించిన 'సృస్టీక _ర్ష మరి 

యొకడు కలడు. వ్యాధులన్నీ దేవ 

తేల వల్ల సే---అందులో ఎక్కువగా తుద "దేవత లవల్ల 

కలుగునన న్న నమ్మకము సవరలకు ఫూర్షిాా కలద్యు గనుక 

ఆ న. ఫూజిన్తూ వారికి బలి సమక్చిన్లూ ఉందురు. 

సవరభావు కోదు భావకంశును మిన్నయైన భావం 
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ఆంధసర్వస్వము 

అందు 7000 శబ్బములకు గా కలవు, 'సవరపాటలు కథలా 

ష్ట్ర. ఉన్నవి, 

వీరి కవితా వైపుణ్యమును చూపించడానికి వీరి పొట 

లలో ఒకటి (ప్రదర్శిస్తున్నాను, సవర ఛభావలో నే ఆ పాట 

మొదట కనబరచ్చి దాని అర్థము “శలియజేయడానికి "నేను 

ఆంధీ)కరించిన పొట సైతము (పకటిస్తున్నాను. 

భ రృ తనయెడల (పేమలేనివాడయ్యి తేనను చూడ _నెనా 

చూడక బయట తిరుగుతూ ఉంటే భార్య తేన అత్తమామల 

యెదుట ఎట్లు విలపీస్తుందో చూడండి : 

ఒత్తి మోడెజ్తె కొన్ని మో డెన్సె డంగడా ఓన్నమ్, 

ఉారున్తా నమ్ పోజ్ గిల్లై డకోనాయ్ : 2 

. పనోర్నమ్ పోజ్ గిగ్టిల్లె "'డకోనాయ్ ? 

_సుటోబ్నమ్ పోజ్ డెడేలె డకోనాయ్ ? 

 కరుబ్బమ్ పోజ్ తన్లె డకోనాయ్ ? 

ఇళ్లె కు ఇఖార్ ఇ శ్రి 'షశ్రుడోల్ డెసా ఫొన్ ఎర్; 

కుడూబెన్ పోజ్ మల్గాడా ఇళ? ఉఆబ్బెన్ పోజ్ 

జ్ బుల్లాడా ఇజ్ ? 

డకోనా జార్ ! ! డకోనా కినార్ ! 

నెఏల్లిజ్. నా నెఏల్లిఫ్ ; నైన్ నా సెపీల్లిజ్, 

 కయెత్తిల్ నా కయెతీజ్ , ఇాన్నా కయె శ్రి 

అటు వైపుమెడ త్రిప్పు-ఇటు -వైపుమెడ త్రిప్పు ణ్ 

నన్ను జూడడు నీదు-మిండకొడుకు 

[కుంటి పాలాట మోరురిటిదూలా లా 

__ చూచుటకుమాత్రమే=నుండవలెనేె ; ? 

మియిల్లువాకిళ్లు-మో' శృెరడుపాకలూ 

కాచుకొనియుంటే- నుండవలెనె ? 

| మ మామయా-= వెళ్ళాను షృనూలు 

. _ ప్లాను మానూరు- = వెళైను నేను. 

. వెళ్తాను అ త్తయా-వ్లూను మావూరు 
"కన్న వారింటి'కే- ెడలిపోతాను, 

మీయింటి కూటి వై వాచిపోయితినె ? 

" మియి ంటికూర వై-దేవులాడితినె ? 

ఉండండి మామయా-ఊఉండండి మోరు 

ఉండండి అ శ్షయాఊండీండి మీరు, 

జడిపోతి ఇడిపోతి-నేనెచెడిపోతీ. 

కిరి 

కోదులు (కోయలు) 

ఈ జాతివారి "పీరు అనేక రూపములు డాల్చియున్న ది, 

ఒకొక్క. (ప్రదేశములో ఒకొక్కపేరు వ్యవహారములో 

ఉన్నది. మో జాతి "పేరేమి ః ? మో భావ పేరేమి? అని 

అడిగినప్పుడు అన్ని (పదేశములవారున్ను మేము కుయ్ంగల్ 

మాభాహ కయ్ అని అంటారు, గనుక, “కుయ్” అన్నే 

భాపుకున్నుం జాతికిన్ని మొదటి 

“పీరు “గల” ప్రావీన (ద్రావిడ 

భాషలందు--తమిళ భాహలో "నేటి 

గల్ (పత్యేయమునకో 

కుయ్ 

కిన్ని బహువచన (పత్వయము, 

ఫూర్వమందున్న అనుస్వారము కయ్ శ్రబ్ణము యొక్క మహ 

దర్గక ప్రత్యయము. ఈ కుయ్ శబ్లమునుండే కోయ కోయ 

. కోదులు కోంధులు, గోంధులు గోండ్ మొదలయిన 

రం ములు పుట్టినవి. 

బో మందున్న గంజాం విశాఖపట్నం జిల్లా 

లలో వాయవ్య 'భాగములందున్ను గల కోంధులకు ్రుల 

సంపర్కము ఎక్కువగా ఉండుటవల్ల అక్కడి కోదు 

భావలో ఓ(ఢ్రభాపా పదములు ఎక్కువగా ఉన్నవి. మధ్య 

పరగణాలలోన్సు ఉత్తర హీందూ 

స్థానమందు మరికొన్ని చోట్లనుగల 

గోంధుల భవులళోే హిందీ మాటలు 

కలిసి పోయినవి, ఆం(ధ్ర దేశములో భద్రాచలము "మొదలయిన 

మన్యపు (ప్రబేశీములందు గల కోదుల భొహలో "తెలుగు 

భాష _ 

మాటలు ఎక్కువగా ఊన్న వి. 

కుయ్ 'భాహ (పావన (ద్రావిడ ఛాహలలో చేరియుండిన 

భావ. అందుచేత అందులో నేటి అరవమాటలను కన్నడ 

మాటలను "తెలుగు మాటలను పోలియున్న మాటలు అనేక 

ముగా కనబడుతూ ఉంటవి, 

సవరలలో వలెచే కోదులలో నైతము దేవతలకు జంతు 

వులను (కోడి, మేక, ఎనుబోతు. మొదలయిన జంతువులను) 

నూశేండ్ల బలి ఇచ్చే ఆచారమున్న ది, అంతేకాక, 

(కిందటి వరకున్న నరబలి ఇచ్చే ఆచారము సైతము ఎక్కు... 

వగా గంజాం జిల్లా మాళువా .ప్రదేశములందలి కోదులలో 

ఉండేది. (కీ శ 1840 మొదలు (క్రీ. శే. 1850 వరకును 

(బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వమువారు అధికారులద్వారా ఆజ్ఞలు పంపి. 

ఎంతో కష్టపడి ఈ దురాఛారమును మాన్ఫింప గలిగరి 

ఏ సంపర్క_ములేని అసలు 
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అప్పటికిని మరి పదియేండ్లు దొంగతనముగా అక్కడక్కడ 

నరబలులు జరుగుతూ వచ్చినవి ఇప్పుడు మనుష్యునికి 

మారు దున్నపోతును బలిగా చేస్తున్నారు. ఈ కోదుల 

నరబలి యాచారమే జయపుర సంస్థాన రాజులు నైతీము 

అవలంబించి యుండిరి. దసరా 

నరబలి, శ్రీ శిశు ఉఊత్సవములలో దుర్గకు నరబలి యిచ్చే 

హత్య ఆచారముండేది. అదికూడా (ప్రభు 

తము వారి రాజశాసనమువల్ల అంతే 

రించినది. నరబలి మాత్రమే కాక్క త్రీ శిశుహత్యేలు సై సెతము 

జయపుర సంస్థాన ప్రదేశములలో జరుగుతూ ఉండేవి. ఇదిన్నీ 

కోదుల యాహారమునుబట్టి వచ్చినట్లు కనబడుతుంది. మ్ 

శిశుహత్య చేయవలసిన “అగశ్యయెందుకు వచ్చినదో తెలియ 

జేస్తూ కోదులు చె ప్పేదేమంకే ఈ భపంచమందలి "దేవతలలో 

ముఖ్య మైనవి రెండు: సూర్యుడు భూమి, నూర్యుడు పురు 

Se స్పస్టిక ర్ట ర; అందరికిని మేలు చేసేవాడు; భూమ్ 

. (పపంచమందలి దోపములర్కు పాపములకు కారకు 

రాలు గనుక త్రీ 'లెక్కుువయిన కొలదిన్నిి పాపమెక్కు_ " 

| ఉంటుంది, అ ee a 

ముగా చెప్పి కోదులు ద్ర శిశుహత్యే సమర్థించుకొంటూ 

ఉండేవారట. 

శ్రీని నిరసన భావముతో చూడడము మరికొన్ని 

నిహయములలో త్త కనబడుతుంది, 
య. "వేటకు 

విధవకానీ) ఎదురుగా అ tee మరి 

అటువంటి 

_శ్రీమెడ నిరనన 

భావం రగా రాకుండా mE ఏర్పాట్లు 

ముందూ నే చేసుకొంటారు, బుతు 

మతియైన శ్రీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ యింటివారు వేటకు 

బయలు చేరరు, - 

dese లేని యాభారము మరియొకటి కోదులలో 

కనబడుతుంది, సవరలలోవలెనే కోదులలో సైతము యువతీ 

యువకులు పరస్ప రము (ైపేమించుకొ ని పివాపహాములు చేసు 

కొనుటకు అవకాశమున్న ది. పరస్పర (గపేమకుగల అవకాశము 

'సవరల విషయములో అడవులలోను నిర్జన (ప్రదేశములలోను 

' వీరిని 

మాత్రమే ఉన్నది. కోదులలోగల విశేష మేమంటే. (ప్రతి 

(గ్రామమందున్ను “పెండ్దికాని కన్యల 

(పేమిక సదనములు కొక ఇల్లున్నుు పెండ్లికాని యువకుల 

కొక యిల్లున్ను (ప్రత్యేకించి ఏర్పరు 

స్తారు. ఎవరికి నియమించిన యిండ్లలో వారు రాత్రులందు 

పడు కోవలినుం కన్యల కోసం ఏర్పరచిన యింట్లో ఒక ముసలిది 

కన్యలకు తోడుగా ఉంటుంది. ఆ నుసలిదాని ద్వారా 

యువకులకు కన్యలతో పరిచయ  మేర్చడుతుంది ; నియ 

మాన్ని అనుసరించి (పేవమబంధము బలపడుతుంది. అది 

తెలుసుకొని పెదలు “పెండి చేస్తారు, 
(యు య జాని 

జాతపులు 

"తెలుగు 'సంపర్క_ముగల 'సవరలన కాపుసవర అయినట్లు 

“తెలుగు "సంపర్కు_ముగల కోదులు జాతేపు లయినారు, వీరు 

ఎక్కువగా పాలకొండ తాలూకాలోన్సు రీంరమండలమునకు 

పడమటనున్న కొండల దిగువను గలరు.  కోదులవలెనే 

వీరున్ను చనిపోయినవారిని దహనపరచక పాతి పెడతారు, 

జాకర చేవత వీరి దేవతలలో (పధథానమయినది. ఆ డేవకకు 

కోడి మేక్క పోతు బలి ఇస్తారు. (ప్రతి సంవక్నేరేయు 

క్రాత్తపంట ఆ దేవతకు నైవేద్యం “పెట్టకుండా తినరు, . 

హొండదొరలు అనేజాతివారు 

వంశమువానే, వీరు విశాఖపట్టణము జల్లాలో పార్వతీపురం 

సాలూరు, పౌొచిపెంట మొదలయిన తౌలూకాల కొండల 

దిగువ నున్నారు, 

సైతము 'జూతపుల 

దొమ్మరులు ఆదిమనివాసులలో చేరగల బారో కారో 

నిశ్చయముగా ఇెప్పలేముగాని వారి ఆచార వ్యవహారములను 

బట్టి చేరదగిన వారనవచ్చును, 

హత్య -వెందలయిన “నేరములకు పేరుపొందిన జాతులలో 

్వేర్ర్మొ_నవలెను, విరు ఒక * 

చేసే వారుకారు 3 దేశ దిమ్మరులు : అయినా -మెసూరు, 

డ్ త్తరార్కాడ్యు మధుర మొదలయిన ఇతేర జిల్లాలలో సకాక 

ఆం(ధ్ర దేశములో కడపు "నెల్లూరు "మొదలయిన జిల్లాలలో 

ఎక్కు_వగా కనబడుదురు.  దొమ్మరవిద్యలు (అనగా 

"వెంస్టలు వేయడం తాడుపైపై నడవడం, గడ,కైని తిరగడం 

మ కళ పనులు) (ప్రదర్శించి వీరు జీవనం చేస్తూ 

బందిపోటు, దొంగతనము, 

చోట స నివాసము 
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ఆంధ)స్ర గన్వము 

" చెంచులు 

"నిజాం పరగణాలలో మహబూబ్ నగరము జిల్లాకు 

దక్షిణమున, కర్నూల్ జిల్లాకు ఉత్తరమున్క సల్లమలై కొండల 

పీథభూములందు చెంచులు నీవసీంచి యున్నారు. వారి 

పల్లెలకు -పెంటలని పేరు, అట్టి సెంటలు ఆ వీథ భూము 

లలో సుమారు రీర్ గలవు. ఒక్కొక్క పెంటలో - 15 

మొదలు 25 గుడినెలుండును. దుంపలు కాయలు, పండ్లు 

పిట్టలు జంతువులు, కేస మొదలయినవి వారికి ఆహార 

పచార్టములాళ్ళ Sn 

కొండల దిసవనున్న ఇంచుల కంటు కొండల నున్న 

చెంచులు ఎక్కువకాయ పుష్టి గలవారు. _చక్క_దనమన్న 

మాట మగవారికీ లేదు ఆడువారికీ లేదు.” ఆడువారి వలెనే 

మగవారు సైతము తేలజుట్టు నిండుగా “పెంచుకొందురు, 

| తలకు నూనె అయినా రాచుకోక వేళ్లతో ఎగదువ్వి, కొప్పు 

ముడి బిగించు కొంటారు. ఇప్పుడిప్పుడు మగవారు గడ్డ 

ములు 'గొరిగించు కొనుటయున్ను _ ఆడువారు తలకు నూనె 

రాచుకొని కర్ర దువ్వెనతో తల దువ్వుకొనుటయున్ను 

నేర్చుకొన్నారు... .కొద్దికాలము (క్రిందటి వరకున్ను ఆడు 

వారు. శేకాకుల తోరణాలు మొలకు చుట్టుకొ నేవారు 

మగవారు అరటినార మొలకు కట్టుకొని పట్ట గోవీలు 

ఇట్టుకొనేవారు. ఇప్పుడిప్పుడు. హా “లంగోటీలు, 

గోేవీలు ధరిస్తున్నారు ; ఆడువారు మూరెడు వెడల్పుగల 

గుడ్డలు వెరాకాళ్లవరకై నా రానీయకుం డా' చుట్ట బెట్టు 

కొంటున్నారు... మైని మరియొక పెద్ద గుడ్డ దుష్పటివంటిది 

వుగవారూ ఆడునారూ ధరిస్తారు 3 గాని అది చలిగా ఉన్న 

ప్పుడు కప్పుకోడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. ఇప్పు 

డిప్పుడు' కొందరాడువారు రవికెలో -కబ్వాలో తొడగడం 

ేర్చుకొంటున్నారుః * ఎడమచేవిమోది అంచున మధ్య 

నొక వూసగల' కొనగాడ్క ఎడమ చేతికొక దండ కడియము 

“సుడకొక "పెద్ద ' వ్రూస సలపేరు=ఇవి - మగవారి ఆభర 

తొలు ఆడువారు మెడచుట్టు మెండుగా పూసల “ఫీట్ల 
భరిస్తారు. - వీల్లమ్ములే 'చెంచువారికి ముఖ్యమైన ఆయుధ 

ములు. - కడుపు నిండా తిండి ' లేకపోయినా. చురుకుగా 
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పని చేయ గలరు. బరువులు మోచి కొండ లెక్క్దీసటలో 
మంచి నేర్చగులవారు. 

సవరల వలెనే చెంచులు సైతేము అమాయకులు క 

అసత్య మాడుటగాని మోసము చేయుటగాని ఎరుగనివారు ; 
తమ 'బేశము చూడడానికి వచ్చినవారిని ఆదరించి తమ శ క్లి 

కొలది మర్యాద చేస్తారు. ఉండడానికొక ఇల్లు ఏర్పాటు , 

చేస్తారు. 

-నేలదున్ని పంటలు పండించుకొనే నేర్చు చెంచుల కింకా 

అలవడలేదు. దొరల పశువులను పచ్చిక బీడులలో చేపించు 

కొని కొందరు జీవిస్తున్నారు. సాధారణముగా వారికంద 

రికీ మేకలు కోళ్లు ఉంటవి $; కుక్కలను పెంచని చెంచు 

ఉండడు. ఉఊడుతేలన్కు ఎలుకలను చుంచులన్వు పాము 

సైతము 'కాల్బుకొనికాని వండుకొనికాని చెంచులు తింటారు, 

సవరలవలెనే వీరున్ను ఇప్పసారాయి. చేసుకొని ఎక్కువగా 

(తాగుతూ ఉంటారు, లేన్తె అడవి దినుసులు అమ్మి 

ఉపయోగిస్తారు... పొగ చుట్టలు (తాగడం 

తక్కువ ; పొగాకు ముక్కలు నములుతూ బుస్తను "పెట్టు 

కొని ఊమ్ముతూ ఉంటారు, 

సవరలవలెనే పండుగలలోను, పెండి సమయాలలోను 

అడువారూ మగచారూ కలిసి నాట్యమాడుతూ ఉంటారు, 

గొబ్బి తట్టుతూ నాట్య చేయడం 'సవరలలో వలెనే వీరిలో 

సైతము కొంది, 

ఆశాశమ్మ, భూమి అమ్మ అమ్మతెల్లి (అమ్మవారు) 

వీరికి ముఖ్యమైన "దేవతలు, అందులో ఆకాళ దవత అన్ని 

"దేవతలకు “సెదేవత అని వీరి నమ్మకము, 

సైతము కొందరు ఆరాధిస్తారు, ఇటీవల రాతిలింగమో 

కర్రలింగమో “పెట్టుకొని పూజించుట నైతము కొందరు అల 
వరచుకొొన్నా రు. చెంచులలో ఫూజలు చేయించుటకుగాని 

“పెండ్లి చేయించుటకుగాని జన్ని (ఫూజార్సి అని చెప్పదగిన 

వా జెవడూ లేడు. ఇటీవల కొందరు కర్నూలు జిల్లాలో 

డాన్న చెంచులు (బాహ్మణ పుగోహితులను "పెండ్లిళ్లు జరిపించ 

డానికి పిలుస్తున్నారు. ఎదిగిన పిల్లలకే “పెండ్లి చేస్తారు. 

ఒక పిల్లను “పెండ్లి వేసుకోదలచిన యువకుడు స్వయంగాగాని 

సూర్యుని 

బంధువుల ద్వారాగాని పిల్ల తలిదండ్రులకు తన కోరిక 

తెలియ జేస్తాడు. వారు సమ్మతిస్తే “పెండ్లి జరుగుతుంది. 

"పెండ్లికొడుకు తేన బంధువులతో పిల్ల ఊరికి వచ్చి పొలిమేర 



ఆగుతాడు, ఉంద్దికూతురు బంధువులు ఎదురుగా వచ్చి 

ఉఊరిలోనికి తీసుకొని వెళ్లారు. ెండ్లికూతురికి బట్టలు, 

పూసల పేర్లు; బంధువులకు వూరివారికి ఇప్ప సారాయి 

"పెండి కొడుక ఇస్తాడు. అందరీ యెదుట వధూవరుల 

చేతులు కలిపి "పెండ్లి అయినదంటారు, ఆ' మధ్యాహ్న మే 

"పెండ్లి కూతురిని పెండ్లికొడుకు తనఊోరు తీసుకొని వెళొడు. 

అక్కడ ఈ నూతన దంపతులకు వేరే ఒక గుడిసె కట్టినవరకు 

"పెండ్లికూతురు తన అత్తగారి పక్కను పడుకోవలెను, “పెండ్లి 

కొడుకు మరియొకచోట పడుకోవలెను, అయిసత్కే పగటి 

వూట ఇద్దరూ కలసి అడవిలోనికిపోయి విహరించడం తప్పు 

కాదు ; సాధారణముగా జరుగుతూ ఊంటుంది. యువ 

కుడు కన్యను 'లేవదీసుకొని పోయి శండు దినాలు వేరే 

రహస్య స్థలములో ఆమెతో నివసించి తర్వాత ఆమె తేలి 

దండ్రుల “సమ్మతిపొంది "పెండ్లి చేసుకొనే మ సైతె తము 

కలదు, 

' అహోబిలనరసింహస్వామి చంచితను "పెంద్దియాడిన కథ 

చెంచులు సైతము చెప్పుకొని ఆ స్వామి ఉత్సవానికి చెం 

చులు సైతము పోయి ఆ స్వామికి చెంచితకు బట్టలు, పండ్లు 

సమర్పిస్తారు, చెంచులు చెప్పుకొనే చెంచిత కథలు. రెండు 

కలవు. చెంచులు ముట్ట మొదలు షర గొల్లజాతివా శేనట, 

నల్లమలై కొండలలో ఓబలకొండ గుడిలోనున్న ఓబలేళ్యరుడు 

ఆ షర గోల్లజాతి కన్యను చెంచితగా నెంచి "పెండ్లి చేసు 

కొని బిడ్డలను కనెనట. ఆ బిడ్డల వంశమువారు. గనుక 

తాము చెంచు లయినట్లు చెంచులు చెప్పుకొంటారు, మరి 

యొక కథ చెంచులలో అందమైన స్రీలు లేక పోవుటకు 

కారణముగా చెప్పు కొంటారు, 

మయినది. ఇెంచితేను ఓబలేశ్వరుడు బలా త్మా_రము గాబట్టి 

“పెండ్లి చేసుకొన్న ప్పుడు తన కులములో మారి 

చెంచిత చాలా అంద 

యెవ్వరికిన 
ఇట్టి సంఘటన కలుగకుండునట్టు అందమైన త్రలు మరి 

పుట్టకందురుగాక అని కట్టడి చేసినదట. అందుచేత చే 

అంద మైనవారు క మగవారిలోగాని ఆడువారిలో 

గాని మరి కనబడరట. 

కొరవలు (ఎరుకలు) 

కొరవలు దవీణ “దేశ మంతటను వ్యాపించి ఈసా: 

దకీణాగమునుండి ఊ ఊ త్తరార్మా_డు జిల్లా వరరో వ్యాపించి 

యున్న వారికి కొరవలని పేరు. ఉఊర్తరార్మా_డు జిల్లాలో 
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రిని కొరచల్కు కోర్చలు -అనీ అరిటారు. రాయలసీమలో 

ఫీరెనే ఎరుకులు ఎరకలు అని అంటారు. 

టలో "నేర్చుగలవారు గనుక వీరికి ఎటుకులను 

వద 

బేధ వచ్చి 

"తెలుగు కావ్యములలో ఎబుకులకు సంబంధించిన 

పద్యము లనేకముగా కలవు, ఈ ఎజుకు శబ్దమే యెరుక్కు 

యెరుక రమెరక్కు యొరకగా మారినది. ఈ జాతివారు 

కొందరు రైళ్లు పడ్డ తర్వాత డ్ త్తరమున కలకత్తా వరకు 

పడమట బొంబాయి వరకు పోయినారు. 

ఫూరు (మిభునపురం), కటకము హూరి 

బొంబాయి ' మొదలయిన స్థలములలో కనబడుతున్నారు. 

కలకత్తా, మిడ్న 

అహ్మదాబాద్. న 

డాక్టరు గిడుగు వేంకట సీతాపతి, 

మోశేజాతీవారని అడిగినప్పుడు మేము కర్రులము అనీగానీ 

కర్ర లము అనిగాని అంటారు. _ ఏక్కొ_డివారు అక్కడ 

(ప్రబలముగా ఊన్న ఖా గాపతో సంక్రమించిన తమ ఖాహు 

మాటలాడుకొంటారు.' తమ సొంత భావ 

భాపలతో సంబంధము గలదే కోనీ అదియేదో నిర్ణయించి 

ఇప్పడము కష్టముగా ఉన్నది. 

ge 

మందులు అమ్ముకొన్వీ 

బుట్టలల్లి, ఎజుక చెప్పి బిచ్చమె త్తి త్రి ఎరుకులు జీవనము 

విరి శకక్కడా స్థిరమైన నివాసము లేదు, 

కొన్ని 'కుటుంబములవారు తస తిరుగుతూ ఒక్కొక్క 

ఊల్లో కొన్ని మాస సములు నివాసము చేన్తూ ఉంటారు. 

వీరిలో చిల్లర వ్యాహౌరయులు అనేకంగా వ. జీవించేవోరు 

సె తము కలరు, 'సము(ద్రతీరాలనుండీ లోపలి ప్రదేశాలకు 

చేస్తు స్తు నాసా 

రాగం కరం దాక యదా రాం 
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ఆంధీసర్వ్స్వము 

ఉప్ప తీసుకొనిపోయి అమ్మే ఉప్పు యెరకులు, అడవులలో 

దొరికే వెదురు బద్దలతో అల్లిన బట్టలు, కురువేళ్లు మొద 

లయిన వేళ్లతో చేసిన కుంచెలు అమ్మే కుంచుకొరవలు 

ఉన్నారు. పిట్టల వేట్క దుప్పి మొదలయిల జంతువుల 

చేట చేయుటలో మంచి "నేర్చుగలవారు సైతము కలరు. 

పాముల నాడించి జీవించే యెరుకలు కొందరున్నారు. 

విశాఖపట్టణం జిల్లాలో యెరుకమ్మ. గుడి ఉన్నది, ఆ 

ఎరుకమ్మ నొక లన ఎంచి అక్కడి జనులు ఫూజిన్తూ 

ఉంటారు. ఫూర్వము అక్క_డ ఉండే దాసర్గకు ఎరుక 

ఇఫ్లూ ఒక ఇంట్లో ఊన్న వారికి క్రీ రి శెశ్చే బిడ్డ పుడు 

తుంది అనిన్ని దానికి దివ్యదృష్టి ఉంటుందనిన్ని sn 

ఇెప్పినదట. ఆమె చెప్పిన నే ఆ యింట నోక బిడ్డ పుట్టింది. 

దానికి రాబోవు సంగతులు “తెలుసుకొనే శక్తి పంట టి 

అందుచేత, ఆమెకో యెరుకమ్మ అను పేరు వచ్చినది. "పెండ్లి 

అయిన తర్వాత ఒక దినము ఆమె మగడు వేటకు వెళ్ళడా 

నికి సిద్ధమవుతూ ఉంటే చేడు వెళ్లవద్దు నేపు వెళ్లుదురుగాని 

అన్నదట. ఏమి అని భర్త త్ర, చేడు మిరు వేటకు 

వ పులి మిమ్ము చంపి చేస్తుంది అని చెప్పినదట. సరే 

చూతౌము నీ ఎరుక ఎట్టిదో అని అతడు .వెల్లి ఆమె చెప్పి 

నశ్లే పులి నోటబడి చచ్చిపోయెనట, 

. మనం చేసినది. ఆమె భర్తతో కాలిపోయిన 

ఎరుకమ్మ దేవత కొక గుడి -వెలసీసది. 

అప్పుడా మె సహ 

చోటే 

'యెధుకలు ఎర్ర గొల్లలవలెనే బందిపోటు, దొంగతనము, 

హత్య మొదలయిన ' సుప చేసే జాతివారుగా “సీరు 

పొందినవారు, . శకునాలు చూచుకొని, మంచిరోజు 

ముహూూ ర్ట రము "పెట్టుకొని దోచుకో డానికి బయలుదేరుతూ 

| ఉంటారు, దొంగిలించిన వస్తువులలో చిన్నవి నోటిలోన్కు 

: గొంతుకలోన్సు కడుపులోన్సు మర్మ స్థ సలములోను దాచే 

శ్ర క్రి మగవారికి ఆడువారికి సైతము bana తస కార్యము 

-స్ఫెంచుకో డానికి ఆడువారు సిస్టవిడిచి ఏ పనికైనా పూను 

'కొంటారు, తమలో తాము మాటలాడుకొ నే సంకేత 

పదములు వీరి 6 నలో చాలా లబ 

-పెండ్లికిముందు ప్రధానం. జరుగుతుంది, వరుడు కన్య 

ముక్క 'మేనమామట్ 101 మాడలు (అనగా 202 రూపా 
యలు) ఇచ్చుకో వలెనన్న పరతు . ఏర్పడుతుంది, 

ఒక్కసారిగా - ఇవ్వడం 'జరగ దుః. 

అంతా 

_చుకొని యున్నారు, 

వాయిదాల చని ఇచ్చు 
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ఇండ్ల ముహూర్తము "పెండ్లీచేస్తారే, 

(బాహ్మణ పుకోహి తుని పీలిచి అతని చేతను శుభకార్యం 

జరిపించు కొంటారు, మేనరికము జరగ వలెనన్న కట్టడి 

ఉన్నది. ఒక పీల్లదానిని దాని "వన త్త కొడుకుకివ్వక 

"పెండ్లి కొడుకు ఆ పిల్ల దాని మేనత్త 

కొడుకుకు దండుగ ఇచ్చుకోవలెను, డబ్బుకో'సము పెండ్లా 

న్ని కుదువషెట్టి అప్పు తెచ్చుకొనే ఆచారము వీరిలో కలదు, 

తర్వాత బటి ంచుకోని 
రు 

“పెవారి కిచ్చినప్పుడ్కు 

అప్పు తీర్చిన తర్వాత తిరిగీ “పెంశ్లాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు, 

మారు మనువులున్న వి, ఏడుమనువులు చేసిన ముతే త్పెదువ్ర 

"పెద్ద ముత్తె దుపుః శుభకార్యాలలో ఆమె -సిక్కువగా 

గౌరవిస్తారుం 

దమెరుకుల "పేళ్థు వినోదకరంగా ఉంటవి, మగవాళ్ళను 

ముగ 

కుంటాడు, 

పుంజు లంటారు, ఆడువాళ్లను "పెట్ట లంటారు, 

వాళలో నలవాడు పొటివాడు నెటకాలాడు 
sy య లు ల 

గసూనోడు, మాగడు మొదలయిన “పేళ్టు కలవు. కొందరికి 

దేవతల పేళ్గు... రాముడు నంకటిగాడు, 

సుబ్బడు ముదలయిన "పేళ్గు_. సై తము ఉంటవి, 

లచ్చిగాడు, 

యెరుకులు తేమ మగపిల్లలకు దొంగతనము చేసే విధమ్ము 

ఎవశేమడిగినా నాకు "తెలియదనడము ఎంత కొట్టినా 

నిజము చెప్పక పోవడము "నేర్పుతారు ; ఆడు పిల్లలకు ఎరుక 

చెప్పడము నేర్పుతారు. ఎరుకులలో దొమ్మరులు నైతేము 

కలరు 3 వెదురు గడపె ఈటె విద్యలుచే సే "నేర్చు పిల్లలకు 

అలవడ జేస్తారు 

'యనాదులు 

యేనాది భబ్బ్దము అనాది శబ్దమునుండి వచ్చినదేమో అని 

రర ఊపహా, సరస్సు పరిసరములందున్ను, 

"నెల్లూరు. జిల్లాలోను-అందు ఎక్కువగా (శ్రీహరికోట పరి 

సరము లందున్నుు యేనాదు లెక్కు_వగా కనని తానను 'లేర్చర 

పులికట్టు 

ఆదిమనివాసులకు సాధారణముగా 

3 

గల లమణములలో కొన్ని వీరిలో నైతము కనబడుతున్న వి, 

గనుక్క వీరున్ను ఆదిమనివాసులయి యుండవచ్చునని కొంద 

రఫి పాయపడుతున్నా రు. తక్కిన 

ఏీరున్ను ప్రకృతి విచిత్రములను (ప్రకృతి శక్తులను. దేవతలని 

భావించి. వూజిన్తూ ఉన్నారు. రోగములన్నీ తుద్ర చేవ 

తల కోపమువల్ల చే కలుగుతున్న వని, చిల్లంగి (ప్రయోగాల 

వల్లను కూడా రోగముల్కు చావులు కలుగుతున్న వని పూర్తిగా 

ఆదిమునివొసులవలనే ' 

a ప టన మయన్ 



నమ్ముతారు. తక్కిన ఆదిమనివాసులవలెనే వీరున్ను “నేటి 

కిని కర్ర తరచి నిప్పు చేసుకొంటున్నారు ; వేటాడి చేపలు 

పటి పట్ల పోషించు కొంటున్నారు; కొందరు పచ్చి 
లు టె 

నూంసము కొంచెము కాల్సిగాని వెచ్చ బెట్లిగాని తింటు 

అయితే వీరలో కొందరు “నాగరికత పొంది 

+ పొ౦దువులలోని శూ ద్రజాతులవారి ఆచారవ్యవహారముల 

ననుసరించి జీవనము. చేస్తున్న వారు లేక పోలేదు. 

న్నారు, 

యేనాదులలో కొండరాగి యేనాదులు తడయే నాదులు 

రెడ్డి యేనాదుల్కు మంచి మేనాదుల్కు చెంచు యీ నాదులు 

అడవి మేనాదులు, చల్ల యీనాదులు కప్పల యీనాదులు 

అని భిన్న జాతులవారు గలరు, పంట శెడు కెడ్డి యేనాదు 
౧౧ (5 

లను తమ యిండ్లలో వంటపనులు చేయుటకు “పెట్టుకొంటు 

న్నారు. 

ఏనాదులలో కొందరు బోొగ్గులమ్ముకొొని జీవిస్తున్నారు, 

కా గోదావకి జిలాలలో కొందరు కావలివాండుగా 
౯6 ౧. 

పనిచేస్తున్నారు. కప్పల యేనాదులు అధమజాతి యేనా 

దులు. కొందరు కావలి తాలూకాలో పాకీపని సైతము 

చేస్తున్నారు; "పంటు పారవేసిన పుల్లాకులలోని అన్నము 

సైతము తిని జీవిస్తున్నారు, వరిని సోమారి యేనాదు 

లంటారు. యేచాదు లందరును తాబేలు పందికొక్కు 

ఏలుక్క బల్లి, ముంగి మొదలయిన చిన్న జంతువులను సైతము 

వేంకటగిరి జమిందారీ (గ్రామాలయందు ఈ 

తింటారు, 

యేనాదులు సాధారణముగా తేమ గుడిసెలు నెదురు 

తోను తాటి కమ్మలతోను కట్టుకొంటున్నారు. మదికి 

కొన చేరిన “పెద్ద పిట్ట సాడువలె గుడిసె కనబడుతుంది. 

లోపలికి పోవడానికి ఒకే ద్వారము; అదై నా కడు చిన్నది, 

అందులోదూరి (పాకుతూ పోవలెను, 

చ్ర్రీలలో వ్యభిచారము “పెద్ద దోపముగా పరిగణింపరు, 

వివాహమునకు ఫూర్వము కన్యకు గర్భము కలిగినా “పెద్ద 

తప్పుకాదు, ఏ (శ్ర్రీయైనా ఏడు మనువులవరకును మారు 

మనువులు చేసుకో వచ్చును, దొంగతనము బందిపోటు, 

హత్య మొదలయినవి కమ వృత్తి ధర్మములుగా నే వా శెంచు 

కొంటారు, 

-చీటచేయుటలోను, పాములను -పట్టుకొని ఆడించుటలో' 

న్కు మందులమారి పనులలోను యేనాదులు పేరు పొందిన 

ఛారు, నాగరికులయిన యేనాదులు 'కావలివాం(డ్రుగానుుపంట 

"కాఫులుగాన్యు రాతి కట్టడపుపనులు చేసేచారగాన్వు వడ్డు 

దంచేవారుగాన్వు ఇంటి సేవకులుగాను జీవనం చేస్తున్నారు 

లంబాడీలు 

వీరు వాస్తవముగా ఆదిమనివాసులో కారో చెప్పలేము, 

పరి మొజకు జీవనము. అడవుల నివాసము మొదలయిన 

కొన్ని లక్షణములను చూచి ఆదిమనివాసులై ఊందురన 

వచ్చును. భవ్య ఆచార వ్యవహారములు, "పెండ్లి యాచా 

రము మతము మొదలయిన లక్షణములను చూచి సంకర 

జాతివానేమో అని చప్పవచ్చును, వీరు మన చేశములో పడ. 

మటి భాగమున కాళ్ళీర దేశమునుండి బక్లారి జిల్లా వరకున్ను 

తూర్పు ఫాగమందు విశాఖపట్నం జీల్లా మన్యపు అడవు 

లందును తూర్పు కనుమల పడమటి భాగములందును ఎక్కు 

వగా కలరు. కొందరు కడప్క కర్నూలు బల్లరి అనంత 

పురము నెల్లూరు జిల్లాలలోన్సు మైసూరు అడవి (ప్రదేశము. 

లందును కోయంబత్తూరు జిల్లా 

లలో సైతము కనబడుచున్నా 

అ, వీరికి లంచాడీలన్న పేరు 

సర్వ సామాన్యముగా ఉన్నది 

-గాని వీరు ఇంకా అనేక నామ 

ములతో ఉన్నారు, (బింజూర్వీ 

బంజూర్రీ బొయిపార్సీ సుగాళీ, 

సుకాలీ మొదలయిన పళ్లతో 

కూడా కొందరు కనబడుతు 

న్నారు, బింజార్కీ జక 

వంజారీ అనే పేళ్లకు సంస్ఫ్కతే 

భాహలో ఊన్న "కారీ వాణిజ్య 

(ప్రాకృత భావలో ఊన్న వాణిజ్జ ఆరాఓఅనే పదముల 

నుండి వచ్చియుండవచ్చునని కొందరి అభి ప్రాయము. 

లంబాడీ లభాన్కీ లబానీ మొదలయిన చేళ్టు లవణ 

(డప్పు) శబ్దమునుండి వచ్చినజేమో అని కొందరి అభిప్రా 

యము. సుశాళీ, సుకాళి అనే పేళ్లు సుషౌరి (=వక్క_) 

అనే పదమునుండి వచ్చియుండునని కొందరి అభి ప్రాయము, 

ఈ అభి పాయములకు ఆధార మేమంర్సు ఈ లంచొడీలు 

వాణిజ్య "వ్యాపారము అందులో బిడారి వర్తకము వేస్తూ 

ఉండేవారు. ఉప్పు పోక చెక్కులు ఎడ్ల మైని వేసుకొని 

అవి ఉత్ప త్రియమైన స్థలములనుండి కావలసిన చోట్లకు తీస్తు 

కొని పోవుచుండేవారు, 

L03 



ఆంధీసర్వస న్రము 

“=. వీరు మోగల్ చక్రవర్తుల కాలములో "మ్యూగల్ సైన్య 

ములతో ఉత్తర దేశమునుండి దక్క_ను దేశమునకు వచ్చి 

నట్లును, సైనికులకు కావలసిన సామానులు యుద్ద సామ (గి 

ఎడ్లు -వేనుకొని తెచ్చినట్లును ఆ వచ్చినవారు చాలామంది 

బళ్లారి మొదలయిన (ప్రదేశములందు స్థి నీర నివాసము లేర్పరచు 

కొని ఉఊండివోయినట్లును బళ్లారిలో ఉన్న లంబాడీలు చెప్ప 

కొంటూ ఉంటారు, , 

ఇప్పుడు మనకు కనబడుతూ ఊన్న ee న కొందరు 

వ్యవసాయము చేసు కొంటున్నారు 5 కొందరు పశుల 

ఘందలను “పెట్టుకొని జీవించుచున్నారు; కొందరు కోలార్ 

బంగారు జ పనిచేస్తు స్తున్నారు, 

లంబాడీల దుస్తులు ఉ_త్లీర' "దేశములో తక్కువ జాతుల 

దుస్తుల వలెనే నిండుగా ఊన్న విగాని, సవరలు మ. 

“వెందలయినవారి 'దుస్తులవలె స్వల్పముగా నుండవు, ' శ్రీల 

దుస్తులు _ అలంకారములు ఎట్టుండునో మ చిత్రము 

చూచి తెలుసుకొన వచ్చును, చ్రైలకు తక్కిన 

అడవిజాతి డ్ర్రీలకున్న ప్లే ముఖమునకు న్ భకస చేతు 

అక్కు కాళ్ల ర్ పచ్చబొట్లు మెండుగా నుండును ; అంతేకాక, 

ముక్కు_ సుని నైతము ఉంటవి, 

లంబాడీ 

ఈ కాలపు" లంబాడీలు తిరుపతి . బాలాజీకి సానుమం 

తునిక్కి మల్లాలమ్మ, అంకాలమ్మ, "పెద్దమ్మ మారియమ్మ 

"మొదలయిన దేవతలకు "మొక్కు_ బరు చెల్లిస్తున్నారు. హోళీ 

పండుగ-_.కామదహానము పండుగ చెస్తారు. కొందరు వైన్టవ 

మతమును తవలంబించినట్లున్నారు. వీరు కృష్ణుని "రాధను 

ఆరాధిస్తారు, ఈ పీందూమ'తావలంబనము “మొదట 

నుండినదో దరిమిలా వచ్చినదో చెప్పలేము, (ప్రావీన ౩ "కాల 

ములో దుర్ద “మొదలయిన శక్తులకు 'నరబలియిన్లూ ఉండేవారు, 

వాలి సుగ్రీవ్రలనుండి ఊద్భవించిన వారమని ఇప్పుకొనే 
లంచాడీలు సైతము కొందరు బళ్లారిలో గలరు, . వీరికి 
సుగాళీ అనేపేరు తెలియదు, . 

: ఈ 'అంచాడీలలో మంత్రాలు వచ్చునని చెప్పకనేవారు 
_నెకము. కలరు. పులులు తేమ. జో లికి రాకుండ కాపా 

న్ క్షనం అనుభవముగలవారు, 

"పెండ్డిండ్డు సులువుగా వేసుకొందురు, సన్ని కల్లు 

చుట్టును ఏడుసారులు తిరగడం, వధూవరులు పసుపు (తాష్ట 

ఒకరికొకరు వేసుకొని ఏడుముళ్లు బిగించడం ముఖ్యం: 

(బ్రాహ్మణ పురోహితుని పెట్టుకొందురుగాని అతడు చేయ. 

వలసిన పని అంతా * శోభన శోభన ” అనడము మ్నాశమే, 

చనిపోయినవారిలో చెండి అయినవారికి we న్ 

"కానివారికి పాతి పెట్టడమున్ను ఆచారము, 

ఆదిముసవాసుల విజ్ఞాన ము. 

"పని చెప్పిన 'సవరలు కోదులు చెంచులు ఎరుకలు 

ఏనాదులు, లంబాడీలు "మొదలయిన పంకా నాగరి 

కత్క విజ్ఞానములేని పకుప్రాయులవలె మనకు కనబడుతున్నా 
_ Eas మనకు కనబడినంత అనాగరికులు, అజ్ఞానులు 

రు. (ప్రావీనకాలమందు ఫబరులు, ఆర్యులకు చేతువాగాెనే 

క విజ్ఞానమును కొంతవరకు అన్ని విషయ 

ములలోను (గ్రహించినవారని చెప్పగలము, అందులో వాలా 

భాగము నేటివరకున్ను 'సవరలలో నిలిచియున్న ది, ఈ విప 

యము స పెపెగా సవరలను చూచినంత నతన బయలు 

పడదు, వారి భావలో వారితో (ప్రసంగించి, వారికి మన 

సద్భావముయెడల పూర్తిగా నమ్మకము కలిగించి, తీరుబడిగా 

కూర్చుండి (వతి వివయము ప్రశ్నిస్తూ "తెలుసుకోవలెను, 

వైద్య విపయములో' 'సవరలు చెంచులు ఎరుకలు కొంత 

నాగరికులయిన మనవారు 

sees వారి మందులు పుచ్చుకొంటున్నారు ; న వారి మం 

(తాలవల్ల రోగములు కుదుర్చుకొనుటకున్ను, భూతే వీశాచ 

ముల బాధ తొలగించుకొనుటకున్ను (ప్రయత్ని స్తున్నారు, 

"వేట విషయములో ఈ - ఆదిమనివాసులు (ప్రజ్ఞానంతు . 

లన్న విహయము సంస్కృతాంధ్ర కావ్యములందు పెక్కు 

చోట్ల వర్థించడము కనబడుతుంది. అందులో కిరాత్క 

బోయి ఎరుకు మొదలయిన “పేళ్లు ఆదిమనివాసు లయిన 

అడవిజాతులవారిని తెలియజే స్పవి, 'సత్యము' పలుకుటలోన్సు 

పాతి వత్యవిపషయములోను: సవరలు మొదలయిన' ఆదిమ' 
Mens జ్ ad “AY. any నివాసులు మంచి “పేరుపొందినవారు. ఇప్పుడిప్పుడు పల్లపు 

డుకొన గలరట్కు చిల్లంగి ెట్టగల్లరట, .. ఇతరులు "పెట్టిన చేళ నాగరికుల 'సంపర్కమువల్ల “ెనిచెప్పిన సద్దుణములు 

చిల్లంగిక్సి.విధగుడు చేయగలరటం ... ౨... పరల స్పోకున్నవి! 
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. ఆ అధ 

3 డాక్రరు పుట్లప రి శ్రీనివాసాచారి ఎం. వ పి ఎచ్, డి, 

(వీన్సి పాల్, ఎన్, ఆర్, ఆర్, కాలేజి, బెజవాడ, 

అమరావతీ పట్టణమున బౌద్ధులు నిశ్వ 

విద్యాలయములు స్థాపించు నా(డు, 

ఓరుగల్లున రాజ వీరలాంఛనముగా. 

బలు శస్త్రశాలలు నిలుపు నా(డు,. 

విద్యానగర రాజవీధుల6 గవితకు 

పెండ్లి పందిళ్ల కస్సించు నాయడు, ' 

విషయ సంగ్రహము, 

= చర్మితకు. . సంబంధించిన 

రా ఈ భాగములో ఆర్య (ద్రావిడు 

లకు పూర్వము నుండిన్ని 

ఆంధి చదేశమందుగల అది 

మనివాసులగురించి (క్రిందటి 

oes ssa అధ్యాయములో చెప్పడమయి 

నది. దేశచరిత్రలో ఆదినుండి 

అంధుల వరకునుగలచరి(త్ర 

(గంథారంభమున శెలియజేనీ 

| నాము. ఈ అధ్యాయములో 

అంధుల చర్మిత విషయములు గలవు: రాబోవు అధ్యాయ 

ములలో రాష్ట్రేతర, "దేశాంతర, ఖండాంతర - ఆంధ్రుల చరిత్ర; 

జమీందారీల చర్మిత్ర తెలియుజేస్తున్నాము. 

(త్తి - 

ఆంధ్రుల (ప్రసక్తి ఐతరేయ బ్రాహ్మణ కాలమునుండి ప్రారం. 

భము ; ఆంధ్రులు దకీణాపథ దేశస్థులు ; మౌర్యుల కాలములో 

ఆంధరాజ్య (ప్రస క్త; ఆంధులు బౌద్ధులు ; ఆంధ శాతవాహన 

రాజ్యము ; అశోకుని తరువాత కొద్దికాలమునకు మగధ దేశము 

నకు వి స్తరించుట ; పిమ్మట పడమటినుండి సముద్రతీరము వర 

కున్ను వ్యాపించుట ; మొదట (శ్రీకాకుళము, సిమ్మట ధాన్యకటక 

నగరము అంధ్ర రాజధాని నగరములు ౩ ఆంధ్ర. రాజ్యము శ్రీః 

పూ 225.-్రీ॥ళ॥ 225 వరకు; ఆంధ్రశిల్బము ; గౌతమీపుత్ర 

14 

పొట్నూరికి సమీపమున నాంధి సామాజ్య 

'దిర్దయస్తంభ మెత్తించు నాండు, 

ఆంధ) సంతతి కే మహితాభిమాన 

దివ్యదీకు సుఖస్ఫూ ర్తి తీవరించె. 

నా మహావేళ మర్ధించి యాంధులార ! 

చల్లు డాంధోలోకమున నక్షతలునే(డు ! 

శాతకర్ణి, నాల్గవ పులమాయి ;ాపల్లవ
రాజులు 225-940 5; - 

@ 

'బక్లారి, కంచి” అమరావతుల నడుమనున్న రాజ్యమును పాలిం 

చినవారు ; శివస్యందవర్మ కాంచీపుర శాసనములు ; విష్ణు 

గోపుడు 840 ; సమ్ముదగుష్పని జైత్ర యాత్ర ;ాఇత్య్య్యూక 

రాజ్యము 250-840 ; స్థాసకుడు సీరిచాంతమూల ; శ్రీ పర్వ 

తమునందలి విజయపురము రాజధాని; ఇక్వాకులలో కొందరు 

(బాహ్మణ మతమును, కొందరు బౌద్దమతమునూ అవలంబించిరి ; 

బృహ త్పాలాయనులు 275; కొండమూడి తామ శాసన 

ములు ; సాలంకాయన రాజ్యము 275-450 ; విజయ 

నందివర్మ ఏలూరి శాసనము ; నందివర్మ చంద్రవర్శు, మూడవ 

విజయనంది వర్మలు ముఖ్యమైన రాజులు ; వేంగ
ీరాజ్యాధి పతులు; 

విషుకుండినులు 350-610 ; మాధవళర్మ రామతీర్థ శాసన 

లా 
కర్త; మరి అయిదుగురు రాజులు ; తూర్పుతీరమున వంశ 

ధారా కృష్ణా నదులు మధ్య భాగమునేలిరి ; లెందులూరు ముఖ్య 

పురము ; _ శిల్ఫాథివృద్ధి ;-- రెండవ పల్లవ రాజ్యము 

840-640 ; కుమార విష్ణునితో (ప్రబలినది ; ఇందులో ఉత్తర 

శాఖవారు తెలుగు జిల్లాలలో అధిపతులు; తెలుగునాటి మహేంద్ర 

వర్మను రెండవ పులకేశి ఓడించెను 680 —కభింగ “రాజులు 

bu పూ॥ 160.1580 ; కళింగదేశము మహానదినుండి గోదావరి 

వరకు ; కొర వేలుడు ఉత్క-ళింగరాజు 
శ్రీః పూ॥ 2 వ శతా 
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ఆంధ)సర్వస్వము 

మ, సముద్రగుప్పుని అలహాబాదు శాసనములోని పిష్టపుర- 
హేంద, గిరికొత్తూరుస్వామి దత్త పేళ్లు ; _వానిష్టీపుత్ర క 

అ రాగోలు శాసనము ; శ్రీకాకుళమువద్దనున్న నీలహపురము 

రాజధానిగా చం్యద్రవర్మ, ఉమావర్మలున్ను, సరియావల్లి రాజ, 
ధానిగా నంద పభంజనవర్మయున్ను ;--గంగవంశపు "రాజు... 

లలో  రెండుకోవలు-మొదటికోవ 600-000 ; రెండవకోవ 

కామార్షవునితో ప్రారంభము 720-1490 ; రెండవ కామార్లవుడు 

8 వ శతాబ్దమున ముఖలింగ నగరమున- మధు కేశ్వరాలయమును 

నిర్మించినవాడు. ఎక్కువ (పథ్యాతి చెందినవాడు; అనంతవర్మ 

చోళ గంగదేవు - 1078-1142 ; 1180 లో ఇతడు కటకప్పరిని 

జయించి ఉత్కళ రాజ్యమును ఆక్రమించుట ; నాటనుండీ ముఖ 

లింగమునుండి కటకమునకు రాజధాని మారుట ; ఈ వంశములో 

కడవటిరాజు నాల్గవ భాను దేవు 1430 లో ఆతనిని, అతని మంత్రి 

కపిలేంద దేవు 'తొలగించి, గంగవంశ రాజ్య మంతరింపజేసి, 

తన ౫బుపని వంశ రాజ్యమును" (1480- 1530) స్టాపిం 

చుట ; ఇతడు, ఇతని కుమారుడు పురుషో త్ర తముడు, మనుమడు 

(వతావ రుద్ర గజపతి క్రమక్రమముగా నెల్లూరి వరకును తమ 

అధికారమును వ్యాపింప జేనికొనుట ; తుదకు 1520 లో కృష్ట 

“దేవరాయలు తెలు(గు దేశమునుండి [పతాపరుదుని 'వెడలగొట్టుటః 

పశ్చిమచాళుక్యుల ్రళంస క్రీ॥ ఈ 8-7 వ శతాబ్దం 
కుద్ది విష్ణువర్ధనుడు వేంగీ రాజ్యమున స్వతంత్ర 'పరిపాలకుడయి 

తూర్పు చాళక్యవంశరాజులకు మూలపురుషుడగుట ; తూర్పు 

ాళుక్యరాజులు క్రీ ఈ॥ 680-1127; వేంగీపురము. 920 

'వరకును రాజధాని; ఆమ్మరాజు 018-925, 'హీంద్ర 
'విరుదు గలవాడు; రాజమహేంద్రవరము రాజధాని యగుట; ఈ 
రాజులలో విమలాదిత్యుని కుమారుడు. రాజరాజ నరేంద్రుడు 

గొప్పరాజు 1022-1068, నన్నయ రచిత భారతాంధ్ర కృతిభ ర్త; 
ఇతని కుమారుడు రాజేంద్రుడు ; మాతామహుని చోళ రాజ్యము 

నకు రాజై, కులోత్తుంగ చోళ “దేవుడని పేరుపొందిన చోళ 
చాళుక్య రాజాధిరాజు (1076- 1118); ; అతని తర్వాతి రాజులు 

1202 వరకు ; తరువాత, వెలనాటి చోళులు ; 'కోనమండభము 

నేలిన మైహాయులు; వారి శాససములు 1112,1206; నెల్లూరిలో 
చోళ తిక్కరాజు; మనుమనిద్ధి మనుమనిద్ధి ఆస్థానకవి తిక్కన; 

కాకతీయ" రాజ్యము 1080 - 1828; మొదలిరాజాడు పామ 

చాజక్య రాజులకు సామంతులు ; "ప్రోలరాజు" స్వతర్మత్రుడ గుట; 

ఓరుగల్లు రాజధాని ; ర్నుదుడు 1159-1196. తూర్పున సముద్రము 
వరకును దక్షిణమును, శ్రీశ లము 'వరకును' రాజ్యము చేసెను; 
'గణపతిరాజా చక్షీణమున కంచి, తిరుచునాపల్లీ జిల్లాలోని : జరి బె 

“వరకును శాకతి: -రాజ్యుమున ' విస్తరీంపజీచెను + అతని. ' తర్వాత 

రాజము 

.గంగూ 1858 లో 

“ రాజ్యమనకు' వచ్చిన ఆతని కోమా, రుద్రమదేవి ; వీర వనిత; 
పిమ్మట ఆమె మనుమడు (పతాపరుద మహారాజు ; 1929 లో 

ఢిల్లీ నుల్తానుల వశమై చనిపోవుట ; పిమ్మట 1828-1458 వరకు 
రెడ్డి రాజ్యముటు 'వీ స్తరిల్లినవి ; మంచికంటి కూనపనాయుడు 
రాజమహేంద్రవర దుర్గమునుండీ మహమ్మదీయులను తరుముట 
—మహమ్మద్ తుఘ్లక్ కొలువులో సేనాధిపతిగానున్న హుసకా 

కుల్బర్గులో భామిసీ రాజ్యస్థాపనము ; 

1489 = 1518 లో ర్ చిన్న రాజ్యములుగా విడబడుట ; అందు 

గోల్కొండ రాజ్యము తెలుగు దేశములో వ్యాపించుట. మొదట 

నుండిన్నీ భామినీ విజయనగరముల రాజులకు యుద్ధములు, 

విజయనగర రాజ్యము (1886-1675) 

హిందూ స్వాతంత్యమునకున్ను, మత ధర్మములకున్ను 

మహమ్మదీయ దండయ్యాత్రలవల్ల హాని కలుగుతున్నదని హరి 
హర బుక్కరాయలు 1886 లో విజయనగర రాజ్యము స్టాపిం 

చుట ; వారికి తోడుపడిన విద్యారణ్యులపేరు వారు నిర్మించిన 

నగరమునకు వచ్చి, విజయనగరముగా మారుట ; 1345 నాటి 

బుక్కరాయల శాసనము ; (ప్రౌఢ దేవరాయల కాలములో 

(1421-1448) నికోలొకాంమై, అబ్దుర్ రజాక్అను విదేశయాతతి 
కులు విజయన గరముచూచి వర్ణించుట ; పిమ్మట సాసవ, తుళువ 

వంశరాజులు  అందు' ప్రశ్యాతిపొందిన కృష్ణదేవరాయల (1509 

= 1580) రాజ్యపాలనము; సారస్వత నేవ, కళాపోషణము, - 1565 

తల్లికోట యుద్దము ! విజయనగర స్మ్నామాజ్య విచ్చిత్తి; ఆర్వీటి 

వంశ వేంకటపతిరోయలు జీర్ణ విజయనగరరాజ్యమును ఉద్ధరిం 
చుట ; కడపటి 'రాజు (శ్రీరంగరాయలు. (1875) విజయనగర 
రాజుల అధికారమునకు లోబడి ఉదయించి, స్వతంత్రతపొందిన 

తంజావూరి ఆంధ్రనాయకులు ; మధురనాయకులు, 
సారస్వతాభివృద్ధి. 

ఆంధ 

బ్రిటిష్ యుగమునాటి ఆంధ్రుల చరిత్ర 

1600-1942 

. తూర్పు ఇండియా సంఘము ' 1600 లో పుట్టి, ఇండియాలో 

వర్తకము సాగించుకొంటూ 1752 నుండిన్ని ఎక్కువ పలుకు 

బడి సంపాదించుట. 1764. నొటికి ఆంగ్లేయుల 'విజయము, 
(ఫెంచివారి అపజయము.. - 1801 నాటికి తెలుగు జిల్లాలు (బ్రిటిష్ 
ప్రభుత్వము లోనికి వచ్చుట. 1884 స్థానిక (ప్రభుత్వము ; 

1919-20-మాచెంగ్యు షెల్మ్జ్ ఫర్డ్ సంస్కరణములు; ద్వంద్వ 

'పభుత్వము ; జస్టిన్ పార్టీవారు మంత్రి పదవులనుండుట ; 

సహాయనిరాకర ణోద్యమము; 1885 ఇండియాచట్టము; రాష్ట్రీయ 
స్వాతం(త్యము; _కాం(గైన్పార్టీ విజయము; 1939 యుద్ధము. 

కాంగ్రాస్వారు రాజీనామాలిచ్చుట; -.1042 జపాను యుద్ధము; 

విషమ పరిస్థితులు, a he ds: 



ఆంధ్యోల "ప్రశంస: అతీ ఎప్రాచీనమైన ఐతే. లన్నియుసమగముగా సశాశ్ర్రీయమైన దృష్టితో 
"శ్రేయ 'శ్రాహ్మాణమునందు.. గలదు, "ఐతరేయ పరిశీలింపబడ లేదు గావున. ఏటిని .వదలి (పస్తు 

(బాహా ణము. సరిగా వకాలము' నాటిదో. ? ర తము అధిక సంఖ్యాకుల ఆవోదమును బడసిన 

యింప శక్యము “కాదు; గాని” SUE పూ య. ఒకటి రెండు బారితకాంశ ముల మాత్రమే పరి 

సం ల॥ ఈవలనాటి ' _,(గంథము : "మాత్రము ౫ణింతము. 

గాజాల దనవచ్చును. . అప్పటికి - ఆంధ్ఫులు 

క పర్వతములకు దతీణ పరిసర" ఢుదేశము 

" "లందు 'సివసించు - చుండిరసి 

ఊపషక్రమణ: “తెలియు “చున్నది " ఈ 

న ge, *ట ఆంధు)ల: పుట్టు. అ తర 

జు "తెలుసుకొనుట. బాలా: కష్టము. అసలు 

ఆంధ్యూలు ఏ ఏజాతి. నారు * . అనేక “సంవత్సరముల 

నుండియు ఇప్పుడు మనము ఆంధ్నోడెశ మసి 

వ్యవహరించు (పబెశమున నుండిరా £.. నన 

యితర (పదేశముల.- నుండి యిచ్చటక. వచ్చిరా * 

=. అను విషయములు హం 2 నున్నవి, 

అది అట్టుండ్క ' “ఆంధ” ఖ్ “అంధ”. అను 

పదముల అర్థమే సంశయాస్పదమైనవి. ఆంధ్య 

యను. పదము. ప్రథమమున, దేశ పరముగా 

(పయోగింప బడినదా ఓ. లెక. జాలి పరము 

గనా ? ఈ పదములు. ఆదిలో ఒక శాచకుటుం 

బము యొక్క పేళ్తకాసి, . ఛాహకును, . జాలికిసి 
sal క్రీ శే. శ్రీ కొమజ్జాజు లక్మణరావు, ఏమ్. ఏ., 

'దేశమునకును సంబంధించినవి మ. గ పత్ర స విజ్ఞాన చంద్రికా గ్రంథ మండలి 

"పెక్కుమంది తాతను దీసికి తో డు _ , స్థాపకులు, ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వ (ప్రధాన సంపాదకులు. 

“తెలుంగు, "తెనుంగు అను పదములు నాడా 

0 9 అవాయనావపనలచనునవము తులాల 

వ) చంద గుప్తునికాలమువరకు ఆంధు)ల 

కొంత చ ర్నకు అవకాశ మిచ్చినవి, అదిగాక ఎ చరిత్ర శెలునుకొనుట కను 

ఆంధులు ఆర్యులని కౌందరును, ద్రావిడు © మార్యల కోలమా -వైన ఆధారములు మనకు 

మరి కొందరును . అను మ. న. “నాటి ఆంధ్ఫుల - లభ్యపడుట "లేదు (ప్రబల 

కం హ్రాం మైన ప్రమాణములు శని 

mn (6 Sa De hy ల RR 
బత రేయ(బ హ్మాణములో . షర అను పించు. వణుకు అంధులు దఠీ 

వల్ల. .అంధశబ్దమే సాధువు 5" se శబ్దముకాదు 3 గాని | 

బాడుకలోనికీ వచ్చియాన్నదిం | 

_—_ = 

ణాపథ వాసు అనిన్నీ" వారి దేశము. త్ 

£07 



ఆంధ్రోనర్వస్వము 

కాపథ చేశ మనిన్నీ నిశ్చయముగా చెప్ప 

గలము. మెగ స్తనీసు (వాతలబట్టి చంద్రగుప్తుని 

"కాలమున వీరు స్టా స్వతంత్ర శా జరమును ఏర్ప 

రచుకొని ; 80 కోటలతో ను, బక లమ 'కాల్బల 

ముతోనుు రెండు వేల అశ్వదళముతోను, ఒక 

వెయ్యి గజదళముతోను వై STARS 

నున్నట్లు తెలియుచున్నది. 

బారిత్రక కీ ర్తి వహించిన అశోకుడు చంద 

గుప్తుని అనంతరము మౌర్యస్మామాజ్యాధినాధు 

డయ్యెను, ఆస్మామాట్టు చెక్కిన శెసనములలో 

అంధులు దొద్ధమతావలంబులలో అ ోసరులు. 

-క్రాస్ట అంధు)లు అశోకుని పరిపాలనకు లోబడి 

నట్లు స్పష్టముగా లేదు. వారు స్వతంతులైన 

ఒక (్రజాస్వామిక గణముగా నుండి యుందురు. 

_ అశోకుని అనంతరము మౌర్యుల (పాభవము 

అడుగంటి, వాొర్భ్టసామాజ్యము వీణింపగా, 

సోమంత పోలకులు స్వతంత్రులై ర. మరికొంత 

శా౮మునకు మగధ సొమాజ్యము ఆంధ రాజు 

లకు వశజడినది. దీనితో ఆంధుల చరిత 

ఈుందు ఒక నూతనాభ్యాయము (పారంభమై 

నది శొతపాహాన స్మామాజ్యము నెలకొనినది. 

ఈ శొతవాపహానులు ఎవరు? ఏవంశము 

వారు! అను విషయములు అ 'వలసి 

తున్నది. క 6 నోట యానాం షా శాతకర్ణి "+ పద 

sone ఆతని య పొము 

రణీజణెనుక ఫు అ లేరని వీచారించుచున్న. ఆ 

అనకు ఈశ్వరుడు Sh, రాజా! నీవు,. జకేటకు - బోయి 

గడు _ అడవిలో -సించాముమిద సవారిచేయు బాలు 

సీ గకుపడును, పొని నింటీకి “తెచ్చుకొనుమ్సు వాడే 
క పుత్రుడని * ' చెప్పెను “రాజో 'కేటకుబోయి 
నం య స జం యున్న చాలునియాోచ్చి సీంహామును 

ముల అర్థము దున్చావాము. శత కర్ణములు 

(నూరు చేన్రులకు గానీ) శాత een (సాత 

వాహనము) నకుగాని వమైనా సంబంధ మున్న 

దేవా! అకోకుని శాసనములలో ఆంధ్రల 

దప సతీయ పుత్రుల (పస్తావన కలదు. శాత 

వాహానులా ? పీరికినీ మార్క-_ంజేయ పురాణ 

ములో చెప్పబడిన శాతకులకును ఏమైన సంబం 

ధముగలదా' + 'బార్మితేక పరిశోధనలుచేసి సిర 

యింప వలసిన సమస్య లిట్టివి ఎన్నియో కలను. 

ఈ శొతవాహాన వంశజులలో ఆదిపురుషు 

డనదగినవాడు సిముఖుడు. వీనినే పురాణములు 

సిప్రకు డనియు, సింధుకు డనియు గూడా వక్తా 

ణించు చున్నవి. ఇతనితో [1 పూ॥ నుమారు 

225 లో ఆంధ) శొతవాహన _ స్మామూ 

జము (పారంభమైనదని యనుకొన వచ్చును. 

అప్పటినుండియు ఈ వంశము దాదాపు 450 

సంవత్సరములు అఖండ వైభవముతో రాజ్య 

చంపెను, వెంటే, సింహాము మనుష్యుడయ్యెను. సిమ్మటా 

మనుష్యుడు “చేను కుబేరుని మిత్రుడన్యు యతుడను ; 

నాపేరు సాతుడం$ చేను పూర్వము గంగాస్నానము 

చేయుచు ఒక ముని కన్యకను గాంధర్వవిధిచే వివాహమాడగా 

6సింహములగుదురుగాకి అని ఇద్దరమును శేపింపబడితిమి” అని 

చెప్పెను, దీపకర్షి ఆ బాలుని ఇంటికి తెచ్చి, సాతు దతనికి 

వావాన మెనందున సాతేవాహానుడని “పేరు” పెట్టి 'కాల(క్రమ 

మున పట్టాభిషి కుని జేస్కి తపస్సుకై అరణ్యమునకు బోయెను, 

అది మొదలుకొని ఆ వీరుడు సాతవాహానుడై, సాతవావాన 

వంశమునకు మూలపురుషుడయ్యెనని బృహత్క_థలో చెప్ప 
బడినది, 

fg అను పదమునకు * చుక్కా_ను ” అని ఆర్థమున్న దీ, 

యక్ళా_ను పడవ కుండును నూరు చుక్కానులం (శత 

కర్ణములు) గలిగిన వాడనగ్యా నూరు పడవలు గలిగినవాడని 

ఊహించ వచ్చును. నూరు పడవలు గలిగనవాడగుటచే 

శాతకర్ణి , అయి ఉండవచ్చును, 

108 
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వర్న మెంట్ మ్యూజియము వారి అనుమతిని 
సుగ మ "శ్పీజిలోని బొమ్మలు 4 [ వెనుక “పేజి, 



een ey (శ్రీశాతకర్ణి ; నానాషూట్ గుహా శాసనమున పేర్కొనబడిన రాజు; క్రీ పూ. 2వ శరాబము; పళ్చిమ వాందూ దేశమునుండి 

తీసినది. 2. గౌతమీ" ప్పుతుడు; 2వ శతాబ్దము; పశ్చిమ హిందూ చేశమునుండి. గ వా నవల "పులమావి; లప శతాబ్దము; రుషా 

గోదావరి జిల్లాలనుండి. 4. వాసిష్టిప్పత్ర పులమావి ; 2వ శతాబ్దము; పడనము[ద్రగల న 

పుత్ర శ్రీయజ్ఞ శాతకర్ణి ; 2వ శతాబ్దము 

న్ న్ 

నాడాము, కహా జిల్లానుండి. న్ 0. గౌతమ్ 

; కృష్టా, గోదావరి జిల్లాలనుండి. 7. గౌతమీపుత్ర గ్రీయజ్ఞ శాతకర్ణి ; 2వ శతాబ్దము మధ్య 

హిందూ దేశము గలం శిల్లానుండి. 

వెస్స్పంతర రాజకుమారుడు గావ్చఏనుగును దానముచేయుట ; ఇక్వెకులనాట్ శిల్పము, 3వ శతాబ్దము; గోలి, గుంటూరు జిల్లా. 



మేలెను. ఇతని తమ్ముడు కృష్ణుడు పన్చీమమున 

దాదాపు అశేవియా : సము 

[దము వరకు ఆంధ్ర సామా 

జ్యమును వాషపీంప చేసె 

| త్వరలో విదర్భ (నేటి జరా 

ర యాదరాబాదు మొదలైన 

ఆంధ సామా జ్యాంత గతముై 

కాతేవాహన 

వంశము 

(పదేశ ములు 

పోయెను, 

కి, శే. శ చిలుకూరి వీరభద్రరావు, నువ్రనీద్ధీ అంధ్రచరిత్రకారులు. 

దినదిన ప్రవర్ణమానమగుచున్న ఈ ఆంధ. 

సమాట్టులకున్నూ. ఉత్తమ ఖ్యాతి. గడించిన 

మగధాగీశులకున్నూ సంఘర్ష ణము తప్పీనది 

కాదు. (క! పూ! 170 ప్రాంతమున మగధ చడ్ర 

వ రియగు పుష్యమిత్రసుంగుని పుత్రుడైన అగ్ని 

మిత్రునికిన్ని, ఆంధ శాతవాహానుల సొమంతే 

వూండలికుడై. న యజ సీను
నికిన్నీ యుద్ధము జరి 

కాను; దీని (పసావనయే కాళిదాసుని 

వికాగ్న్ని మ్మితము ” నందు గలదు. ఈ యుద్ధము 

నందు జయము సుంగులశే గలిగినట్టు 

సూచించియున్ననూ, కడకు అంధులే ఈ 

భాగము నంతటినీ జయించి తమ స్మామాజ 

మున గలుపు నిరని తెలియు చున్నది. 

తూర్పు - మాల్య దేశ మునందున్న విడిశా 

నగరము నందు మూడవ శ తాబ్దినాటి పీఏ చరి 

(తకు సంబంధించిన ' శాసన మొకటి గాస్పించు 

చున్నది “రండవ శతాబ్ద మధ్యకాలము నాటికే 

పకి మ మాల్య "దళము 

రాజ్యా . నందున్న ఉజ్జయినీ నగర 

క్రమణ ములో అంధ) శాత నావా 

నుల  నాక్తాములు చెలావు 

ణిలో నున్నట్లు తెలియు చున్నది. సుంగుల 

తరువాత ఆంధ శాతవావానులు ఈ భాగముల 

ఆక్రమించిరనుటకు రెండు ఆధారములే 

బాలును, 

తా 
ల 
యా 

[రస్తు శకారంభమున యవనులు, sas 

పహ్హావులు అను విచేశేయులు మన 

దం జె త్తివచ్చి, ఉత్తర హిందూడశ మును = 

పరచుకొని, పిమ్మట దశ్నీణాపథమునకు వచ్చిరి. 

ఆంధ్యూులకు మొదట (శ్రీకాకుళము. రాజధాని 

యన్న (ప్రతీతి గలదు. వారీ ముఖ్యపట్నము 

వార్మిత కాధారములబట్టి శ ఛాన్యక 'టక మని 

ఇెప్పవలెను, 

పూనా నగరమువద్ద నాసికలో కొన్ని 

గుహాలున్న ఏ. పిటిలో స్ ఇాతవాహాన రాజుల 



ఆంధ4సర్వోస్వము 

వాటిలో - 'సిముఖ, 

చ కృష్ణుల (పసావన 

కాంత యున్నప్పటికీ 

ముఖ్యముగా వాత 

| కర్షిసి గూర్చినిన్న 

....- అతని రాణి “నాగ 

| బకిను గవార్చి 

(పశంసింప బడినది 

ఈ శాసనము నను డాక్టరు శె. సుబహ్మణ్యం, ఎమ్.ఏ., 

పి. ఎచ్. డి. విజయనగర కళా స ry. 

శాలా చార్యులు, బౌద్దయుగమునాటి సరించి ₹ లా 

. అంధ్ర) చరిత్ర (ప్రానిరి , అశ్వమేధ 

మును వేసెనసి "తెలియుచున్నది. 

యాగ 

(క్రమముగా శాతవాహనులు బలాథ్యు లై, 

మగధ పెకిదండ త్రీ 'సుంగులను, సుంగుల తిర్వాత 

మగధ పాలకులైన కాణ్వాయణులను జయించి 

పాటలీపుత్రమును గూడా తమ వళ మొనర్చు 

కొనిరి, కాసి, అనాటి చరిత అంత స్ఫుటముగా 

“తెలియుట లేదు. ఈ వంశజులై న కుంతల శాతకర్ణి 

వాలాయుథుల ' (పస క్రీ కొంతవరకు ; కుంతల 

శాతకర్ణి మదన [శ్రీడయందు కర్తరీ (ప్రయోగ 
మును గావించి, దురదృష్ట వశమున తన రాణిని 
వంపెనసి “వాత్స్యాయనము లో కలదు, హాల 

ఇాత్రకర్ణి “గాథాసప్తశతి” యనువేర (ప్రాకృత 

పద్య సమిాశర ణము గావించెనసి ఆ గంధములోనే 

ఉన్ప ది ఇట్టి అంశములు ఒకటి కెండు సూచిం 

చుట కవకాశ ము లున్ననూ సాతవాహన వికా 

సము మాత్రము -ఆగిపోయినదన వచ్చును. శేక 

వంశజుల శ (శ్రుత్వము సీరి అధికారమునకు కొంత 

tke 

| ఈ వంశజులలో సౌతమిా పుత్ర శాతకర్ణి 

యను కాజు దిగ ్టిజయము. చేసి" పతనోన్నుఖ 

మైన తన నూర [పొభోవమును పునరుజీ 

వింప జేసెను. ఇతని తల్లి నాసికలో శ 

'శాసనమునందు, ఇతసి (పభావ మభివర్లిత మైనది. 

ద్సిసి బట్టి శాతకర్ణి గ. 

శాతవాహన శతువువైన శకులను, యవ 

అభ్యుదయము నులన్ఫు పహానులను నిర్హించి, 

బహురథ వంశము నుక్క- 

డంచెనసి సిర్ణయింప వచ్చును. ఇ్రతిసి తల్లి శాన 

నమున ఇతడు తత్రియుల గర్వమును, మాత్స 

ర్యమును అణ-చిన విశిష్ట (నావా గుడని చెప్పిన 

అంశము పె పె విషయమునే ధృవ పరచుచున్నది. 

మహారాష్ట్రము, ఉత్తర కొంకణము, "బీరార్, 

గుజరాత్, కధియవాడ్, మాల మొదలగు 

(పదేశము లన్నియు ఈ [పభున్ర పరిపాలనలోసి 

వేనసి ఈ శాసనము ఉద్దాటించు చున్నది. 

శత్రువుల క చేయు. న ఈ రాజు లోక విఖ్యాతి 

గాంచిన ఈ విజేత, ఛాన్యకటకమున సింహో 

సనాసీనుడై, తన జ్యేష్ట కుమారుడైన పులమా 

యిసి యువరాజుగా జేసి గోదావరీ తీర త 

మున నున్న bess పురాధికారమిచ్చి, ఏ 

కచ్చత్రముగా él 

"వ॥ 130 వరకును 

రా జ్య మే లెను. 

ఇతసీ పాలనములో 

ఆంధ్ర శకితనము 

మరియొక సారి దివ్య 

ముగా విహరించి 

నది. 
పొఫెసర్ శ్రీ రాళ్లబండి నుబ్బారావు, 

ఎమ్,ఎ.,ఎల్ ,టి,, ఆంగ్రేతిహాన వరిశో గాతమిా పుత్ర 
ధకమండలి కార్యదర్శిగాను, పత్రికా sms 

సంపాదకులుగాను, కళింగచర్మిత్ర పాలక అనంతర 

ప్రత్యేక పరిశోధకులుగాను ఉండిరి. ము, అతసిపుత్రుడు 



పులమాయి రాజ్యమునకు. “వచ్చెను? యితడు 

శనకులతో జరిగిన, యుద్ధములలో _పరాజితు 

డయ్యెను, నకుల రాజైన రుద్రదమనుడు ఇత 

సిని రెండుసారు. లోడించి.. పశ్చిమ భాగము 
నంతా. హ్ సై తన్లకు -పులమాయి. సన్నిహిత 

=. బంధు వగుటనేత, సమూల 

గౌతమి పుత్ర ముగా నాశనము . చేయక 
శాతకర్ణి తరువాతి విడిచిపెట్టినట్టు _ తన ' శాస 

వారు నములో. చెప్పి యున్నాడు. 

రుదదమనుని కుమా ను 

“పులమాయిి. యో లేక పులమాయి 

తమ్ముడో పరిణయమాడి were, పుల 

మాయి [క్రీ వె! 130 నుండి - En 31 158 

వరకు రాజ్యమే లెనని "తెలియు. చున్నది. 
న. 

పులమాయి అనంతరము పది. సంవత్సరము 

లకు, యజ్ఞనీ శాతకర్ణి 1 31 168 లో 

శాజ్యమునరు వచ్చెను. . . ఇతసి శాసనములు 

నుహో రాష్ట్రము లోను, ఉత్తర కొంకణము
లోను 

అంధుల చరక 

కనుపింఛు చున్నందున ఇతడు పశ్చిమ మాత్రపు 
లను జయించినట్లు "తెలియు చున్నది. ఇతసి 

(గతిభ్టానము రాజధాని, " 

ఈ శాతవాహన రాజులలో. నాల్లవ పుల 

మాయి చివరివాడు. _ ఇతసి-. జక Ure 

225 తో అంతమై యుండ వచ్చును. మొత్తము 

శ్రీ! శ॥ శి-వ శతాబ్ది [పథమ ' పాదము నందు 
ఆంధ శాతవాహాన 'నామాజ్యము నశించెను, 

ఆంధ సామాజ్య . (ప్రాభవ ' కాలములో 

తనా. జపహకొ, బ్శరా, "దేశములతో అంధులు 

వర్తక న్యాపారములు చేయుచుండెడి వార నుటకు 

సాంచీస్తూపము. హీందూ దేశేమందుగల బె బొద్దన్తూవములన్నిటను శిల్ప (వైపణ్యమనకు వ్రథ్యాతిప
ొందినది. గోకాకృతి నున్న 

కట్టడమునకు ae 108 అడుగులు; ఎత్తు 42 అడుగులు. దాని చుట్టును జాతకాది: కథల EE ee 

fe శ 

“= 

నిదర్శనము లున్నవి. pre ఆంధ రాజుల 

ప్రశంస చీనా చేశపు చర్నీత్రలలో గూడా వుండు 

'టజేత) పరి కీర్తి ఆ (ప్రాంతములకు నైతము 

వ్యా ప్తె యుండేవచ్చునని ఊహించ వచ్చును, 

చనా చరిత్రకారులు ఈ యజ్ఞశీ ఇాతకర్షిని 

“యజ్ఞాయ్ ”” అని "పేర్కొని, ఖ్ క 

'చేశపు ఛశ్రవ క్రి రి అని “చెప్పియున్నారు. 'ఆంధ 
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ఆంధ్రన ర్వన్వము 

శాతవాహనరాజులలో చివరివాడైన పులమా 

యిని పౌలోమోకా అసి వపేర్కొనిరి ఈ శాత 

వాహన రాజులలో కొందరు [బాహా కొ మత 

మును, కొందరు బౌద్ధమతమును అభిమాగించిరి. 

నాటి ఆంధ్రులు నాగంకుతై పా విశేషముల 

వలన ఉన్నతికి వచ్చిరి. 
ఆంధ శాతవాహాన సామాజ్య విచ్చి త్తి తితో 

వారి సామంత మాండలికులుగా నుండిన పల్ల 

వులు, సాలంకాయనులు, బృహత్నాలాయనులు, 

విష్ణుకుండినులు ముద 

'లైనవారు సతంత్రుల 

యిరి, నారి రాజ్యము 

నందలి పడమటి భాగ 

మున్నూ, మధ్య జాగ 

మున్నూ శ|తునులకు 

హా స్తంగతమాయెను, 

ఆంధ సామాజ్య 

ము విచ్చిన్న మైన తరు 

పల్లవులొకరసి చెప్పీ 

యుంటిమి. ఈ పల్ల 

వుల వంశమునుగార్హ్సి అనేక వాదోప 

వొదములున్నవి. పల్లవ శథబము పవహావ శబ 
గ ద ౧౧ ౧ 

భవమని కొంద రనుచున్నార్సు పహ్హావుల జన్మ 

శ్థానముపారశీక చేశమై యుండుటచేత, వీరిని విదే 

na శస్థులందురు. పీశే జాతివ్యారె 

పళ్లవులు-వారి రాజ్య నను బళ్లారి కంచి అమరా 
పాలనము నతి మధ్యగల భాగముల పై 

ఖే వి॥ (225-840) స్వతంత్రాధి కారమును కలిగి 

యుండిరి. ఏరు. "తెలుంగు 

జ ఫు మతాఛారములను శేమథామలను అను 

ఘంటశాలలో దొరకిన రోమనుదేశపు నాణెములు. 

ta శ॥ 2న శతాబ్దము 

సరించిరి. వీరు మొదట తెలుగు (పచేశములలో 

తమ రాజ్యమును సుస్థిరము చేసుకొని తర్వాత 

బళ్లారి కంచి వరకును తమ రాజ్యమును ని స్త 

రంపజేసుకొసిర. ఏరి వంశము ఇప్పి అది అని 

చెప్పుటకు తగిన ఆధారములు లేను. ఇప్పటికి 

లభించిన శాసనములను బట్టి పరిశీలించగా " 

"మొదటి పల్లవరాజు, శివస కంర /] తండియని 

"తెలియుచున్నది (క్రీ! వె॥ 225). ఈ శివస్కంద 

వర్ష తండి వేరు బప్ప దెవుడు. 

ఈ శీవస్కందవర ఎ 

కాంచీపురము నుండి 

మూడు తావు శాసన 

ములను (ప్రకటించి 

యున్నాడు. అందులో 

ఒకటి బళ్లారి జిల్లాలోని 

“ హిరహాడగల్లి (వా 

రణ హాల్లీ 'తాలూ 

కా) లోను రెండవది 

నర్సారావు టకు 

సమోాపమున నున్న 

మైదవోలు (గ్రామము 

లోను, మూడవది నెల్లూరు జిల్లాలోసి కందుకూరు 

(గామములోను దొరికినవి. 

నివస్కందవర శ] తరువాత, మహారాజా శివ 

స్కందవర్శ లేక _విజయస్క-౦దనర్శ, 

తరువాత, యువరాజు బుద్ధ వర సై ఆ తరువాత 

బుద్ధాయనుడు వరుసగా శ వంశజులలో రాజ్య 

మునకు వచ్చిరి 

"మొదటి పల్లవ రాజైన వివస్కంద వ 

మొదట బళ్లారి "జిల్లాలోని “ అదోసి” పరిసర 

వ్రజేశమును వలెను, ఇతడు (బాహా శ మతే 

అతని 
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వ్యాపకమునకం అనే 

కవిధముల తో డ్పజె 

ను, ఈయన కాల 

మున, కాంచే బుళ్లార్కి 

కృష్ణానదుల నవని 

ఛాగములస్నియు 

ఆయన అధీనములో 

నుండెను, కృష్ణా 

సమాీాకమున 

పల్లవ సావముంత రా 

జున్ను. హైం 
బోలు శాొసనమును బట్టి తెలియు చున్నది. 

(శీ భావరాజు వెంకటకృష్ణరావు, 
ఎమ్. ఏ., బి. ఎల్.. ఆంధ్రేతిహాస 

పరిశోధకమండలి పత్రికా సంపాద నదికీ 

కులు, కార్యదర్శి, చాళుక్యచరిత్ర 

పరిశోధకులు. 

తండి మరణానంతరము, యువరాజై న శివ 
స్కందవర్శ పట్టాభిషిక్షు డాయెను. ఇతసికి ధర్మ 
మహారాజను బిరుద మున్నట్టున్నూ, ఇతడు 

అగ్నిష్టోమము, వాజవేయము, అశ్వమేధము 
మొదలైన (క్రతువులు చేసినట్లున్నూ తెలియు 

చున్నది. ఏటిని బట్టి తండి కన్న ఇతడు బల 

వంతుడై యుండినట్లు ఉహించ వచ్చును. గాసి, 

ఇతడు జయించిన రాజ్యముల విషయములు "తెలు 

సుకొనుట కాధారములు లేవు, [క్రీ వె. $-వ 

శ తాబ్బపు మధ్యభాగములో ఈ (పభువు పరి 

పాలన చేయుచున్న సమయములో వేంగీ మండ 

లమున బృహ త్పాలాయనులున్నుు గుంటూరు, 

కృష్ణా పరిసరముల ఇత్య్యకులున్ను ఏలు-చుండిరి, 

నివస్క-౦ద వర్మ తరువాత వచ్చిన పాలకుల 

చరిత బహిర్షతము కాలేదు. -ఈ 

వులలో మనకు శివస్క-ంద వర్శ తరువాత 

"తెలిసిన పల్లవుడు కాంచీపుర విషు గోపుడు. 

విష్ణుగోపుడు దిగ్విజయ యాత్రలు “చేయుచున్న 

సము[దగుప్పు పే జడం స (పతీతి, న 

పల 
య 

19 , 

ఆంధుల చరి (త 

మాన మగుచున్న విష్ష హుగోపుని అధికారమునక్న 

సమ్ముద్రగుప్తుసి చె వై త్రయాత్ర భంగము కలిగించు 

టే విష్ణ ష్లుగోపుడు శకాంచీపురమును వదలి 

"తెలుంగు నాటికి వచ్చి యుండవచ్చును. ఇంతలో 
కాంచీపురము చోళుల వశ మయ్యెను. ఇతసి తరు 

వాత ఏలిక కుమార విషు. ఇతని సంతతి వాడైన 

బుద్ధవర 3 చోళ రాజుల నిరంకుశాధికారమును 

పఠీనుటెంచి, కాంచీ పురములో మరల పల్లవ 

సింహాసనమున ఆసీను డయ్యెను. తరువాత పల్ల 

వులకున్నూ కదంబులకున్నూ అనేక సంగ్రామ 

ములు జరిగినవి, 

శాతవాహనుల తరువాత, ఉన్నతికి వచ్చిన 

ఇత్య్యూకులు, శాతవాహనుల సామంత రాజులు! 

కృష్ణాజిల్లా ఘంటసాలలోని, (క్రీ. పూ. మూడవ శతాబ్టినాటి 

ఆంధ్రుల శిల్పచాతుర్యమును 'కనబరచు ఘంటసాల సరస్వతి. 
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ఆంధోనర్వన్వము 

పీరికిన్నీ ఆంధ శాతనాహానులకున్నూ వైవా 

పిక సంబంధ ఛాంధన్య్టములు గూడా ఉండి 

నట్లు తోచు చున్నది. 

=“ సక న. సాపీంచినని సిగ 

వాంతమూల * యను రాజు, వ ప పకులకునో న్నా 

అయోధ్య చక్రనకలకున్నూ నమైనా సంబం 

భము గలజేమో ోలియదు. పిరును గమాగమి 

br 31 250 (పాతిము 

అమా నల ఎందు నాజ్యుమును స్థ చి 

పొలన 

డ్రీం EI 250.340 

రసి “తెలియు రురు నికి 

బాంతమూల 

పవిన్ని దొరకలేదు. విజయ 

పురము పీరికి రాజధాసి. 

పుత ప్మ్యాతుల శాసనములను, 

అగ్ని స్టోమముు అశ్వమేధము, నాజనేయము 

మొదలైన యాగముట 

చున్న ది, వాజపేయమును చేసి 

గొప్ప విషయము, వాజపేయమును 

యెడల రాజుకన్న అధికపదవి లభించి, 

అగునని శతపథ  (్రాహ్మణము నందును, 
కాత్యాయన (శత సూత్ర ములందును వెన స 

బడియున్న ది. అందుకే శాతవాహానులతో 

నొకడగు సిరిశాతకర్ణి పల్లనరాజగు. శీవస్క-౧ద 

వర్మ గూడా వాజవేయమును. జేసిరి. ఇతడు 
గోహిర ణ్యాది చానములను అధికముగా. జీని 

నట్లు శాసనములనవల్ల 'తెలియుటయే 

అట్టి సందర్భమున చిత్రించిన 

గూడా ఒకటి మనకు దొరకినది, 

బాసనములు 

సదివాంతమూల 

సంతు 

“తెలియు 
యుం కుటు 

చేసిన 
| మూకీ ను గప నక 

హా సన్ను 

సాక, 

బుట్టల ఫలక్ ము 

ఇతడిట్టి సనాతన మతావలంబుడైనను ఇతసి 
సోదరులగు హాము సీరిణిక , వూంతేసిరులు 

బౌద్ధులె యుండుట విచ్విత్రము ! 
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వాంతమూల యనంతరము సిరివీరపుకిసన 

త్తుఢు రాజ్యమునకు నచ్చెను. పతయ శెకేమవో 
~ 

గాజు మాతురిప పరిణయ మూసను. అమె జరు 

మహా ెవి కృద్రభట్ట+రిక. ఇతని వెళ్లెలిని, 

నూకుళాతేకగు. లనెడి వైజయింతీ (వ్రాంత్తె 

కచ షు hs తన పలుకు 

(గ అరా మును చం \ ట్ brat hy గతి 

కాలమున నే వాంటి యును అ సక లమ సి 
య wold రం 

విజయసపుమున 2న యిన వె హైత్యిమును 

పగి పంచి, చుక్టంను విహ్యాగములు ఇతర వై త్య 

ములను [మె మము కాల మె 

మున ఇని CY tO Pad న wi | మయ్యెను. 

ఖని భి 

శతి డ్స్ 

కకం షః 

మాధురీ ంపీగపురిస దత్తుని. తేన 
నుశ ము 

వాడికో కడపటి రాజ ఇతసి పెటెటు ఇచ్చిన ౯ మ 
కాడలిప్రుకి సాసనము నుండి ఇతడు 11 సాన 

త్ర ఎర ములు రాజ్యము చేధన గొలియు చున్న గి 

పుత్ర 
యుణు శని సుుంన్ఫిశి వా ౧తేముగ్యూల... ఈ 

ఇతేసి కాలమున గూడా వాలా సిహాములు, 

Aa ముఖ్య 

“ఇనప డేస్ వివరము. నీపని ఇతసిశా ణీ 

"దేవి బక్పించినగి. 
విహారమును సిగించోను, 

[ై 

కాయనులు వీజ్బం: 

శీణించినది. 

వు త్యములు rile సం చ బిడను 3 
కం. క 

tx 

a పం FH fi wy wag a} to 
నక స He Fa Seer] Mer 

కదంబం నలం 

ంచుటమే పిక. (ఫాధనము 

మొ త్రము మూ క్ల లిసా గోదావరీ నదీ అటా! ఆ 

(వాంత భూములస్నియ్యు. ఇంయ్యాకుం. 

తర్భాగము. జ! 

పల్లవులు, ఇతోకుల తెరువాత చెప్పవలసిన 

వారు సాబలంకాయనులు. నేటి సంహ, గోడా 

ee se యన de DI a Dh al eee dt re dea rm అం త Be 

శ ఈ విజయపురి | పర్వతము న( యటం 



నకీ మండలము ఆనాటి సాలంకాయనుల పరి 

పాలనములో నుండెను, 

బృహత్వాలాయనులు సాలం కాయనులు బృహ 

(శ్రీ చె. 275) త్పాలాయనుల . తరువాత 

సాలం కాయనులు 

(a పె, 275-450) 

నారి రాజ్య (ప్రశంస 

కీ! వ॥ 275 ఆ [పాంతముల 
'రాజ్య వనన గావించి 

యుందురు. 

బృహత్సాలాయనుల చరి 

(తకు సంబంధించిన ఆధారములలో మనకు 

లభించినవి 

మాతమే. కొండమూడి 

ముల బట్టి 

పట్నము, 

త్మాము శాసన 

బృహా త్పాలాయనులు మచిలీ 

జాసి పరిసర. [పదేశములలో పేరి 

సొలన చేసి నట్లున్నూ ; ఆ శాసనము లందలి 

(సాక్ళతలిపి శివస్క-ందవర్శ శాసనములలోని. 

లివీస పోలియుండుటచేతను, మహారాజ జయవర శ 

బృహాత్పాలాయనుడు (క్రీ. వె 275) శివస్క-ంద 
స కం సమకాలికు డై యుండ వచ్చునని 

యున్నూ ఊహించుట ఎ కవకాశమున్నది. ప్రింతకు 

మించి బృహ త్పాలాయనులను గురించి చెప్ప 

చేము. 

బృ హొత్సాలాయనుల తరువాత [పబలులెన 

సొలంకాయనులు ేదములందు పేర్కొనబడిన 

సాలంశాయన బుపీ. సర్మపదాయము వారసి. 

పప్పీ కొనిరి. సాలంకాయన చరిత్ర కాథార 

ములు జయనందివ యమొక్క- ఏలూరి (పకృ 

రళాసననము, విజయనందివర్శ, అతసి కుమా 

గుమ బుడ్గవర ల (సాకృతశాసనము, సిద. బేగ్ 

తమ సనములు, కొళ్లెరు శాసనములు; 

ఇవి గాక సముదగుప్తుడు 

గల అలహాబాదు స్తంభ శాసనము, , 

ఒక్క. కొండనూడి శాసనములు, 

హా స్తివర్శల we 

ఆంధుల చరిత్ర 

చరిత్రకు తెలిసి నంతవరకు సాలంకాయను 
లలో (పథముడు, ఈ వంశస్థాప కుడు మహో 

రాజా విజయచదేవవరు. తన నేటి వలూ 

రికి ఆరుమైళ్లు దూరములో నున్న వేంగీ పుర 

మున రాజ్య స్థాపన శేసి, అశ్వమేధ యాగమును 

చేసెను, ఈ విజయదేవుడు (ఖ్రాహ శ్ర మతా 

వలంబి. శివ సూర్యుల భక్తుడు. పెద వెగివద్ద 

సాలంకాయనులశే కట్టిం చబడిన హ్ S$ 

దేవాలయము శిధిలమై, చేటికిన వారి é రికి కిరణ 

ముగా శేషించి యున్న ది, 

విజయచదేనుని తరువాత మొదటి విజయ 

నందిపర గై అతని తరువాత అతని కుమారుడు 

విజయబుద్గవర్శ, అతసి తరువాత హా స్తివర్శ 

మహారాజు (క, వె 340), పిమ్మట హా స్తివర్శ 

తనయుడు నందివర్శ, నరదొవర్భు ప్ముతుడు చరద 

వర్శ యున్నూ, చంద్రనర్శ ప్కుతుడు మూడవ 

విజయనందివర ఎలా, వరుసగా సాలంకాయన 

రాజ్య చక్రమును | తిప్పిరి. 

హా స్తివర ఎ అ'నెక యుద్ధములల్" విజయు 

జె నట్లు చెప్పబడి యున్న దె కాని వాటి వివరణ 

ములు తెలియుట లేదు. హా స్తివర్శకున్నూ, 

సమ్ముద్ర గుప్తుసికిన్ని యుద్ధములు జరిగినట్టు అల 

._పహోబాదు శాసనమును బట్టి తెలియు చున్నది, 

విజయనంది .వర్శను గురించి పెద వేగి అ 

ములవల్ల సూర్య, విష్ణు భక్కుడస్కీ విష్ణు దెనాల 

యమునకు దానముల జేసెనసి కన్యా 

తెలియు చున్నది. 

కుమార విష్ణువనే పల్లవ రాజు గుంటూరు 

మండలమునుండి కంచివరకును గ్ వస్తు అచ్చట 

చోళుల నోడించి మరల కాంచీ పురాధీశు 

డయ్యెనసి పల్లవ చరిత్రలో చెప్పితిమి, కుమార 
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అంధ్రేనర్వవ్వము 

విష్ణు తనయుడు నాల్లవ శతాచ్రాంతమగునప్ప 

టి నోళుల నిర్టించి, వారిని త. పరి 

సరములనుండి తరం వేసెను. అప్పటి నుండియు 

పల్లనులు వమురల విజృంభిం చిరి. అప్పుడు 

వులు సాలంకాయనుల జయించిచేమో ! సాలం 

కాయనుల అనంతరము విష్ణు కుండినుల (ప్రాబ 

లము అధిక మయ్యెను. 

సాలంకాయనుల పాలనా 

ూహ Are మతము (పబలము, 

టీ 

బెజవాడదగ్గరి, విష్ణుకుండినుల శిల్ప సంవదకు నిలయమైన 5వ శతాబ్దపు ఉండవల్లి గుహాలయము. 

వాబయమునకు ఆధిక్యము హెచ్చెను ; బౌద్ధ, 

వెన మతముల ఆధిక్యము అడుగం కును. షా. 

“కాయన రాజులు యజ్ఞయాగాదు లనేకము చేసి, 

సిక్కు. హిందూ చేవాలయములకు దానముల 

నిచ్చిరి. సాలంకాయనులు [క్రీ వె. 275 

“ముదలు 450 వరకూ పరీపాలించిరి, 

సాలం కౌయనుల తరగత బలవంతులై, 

16 

వష్ణు కుండీనులు ఆ రోజ్యాధికారమును వహిర 

చిరి ఈ విష్ణుకుండినులు వేంగీ పురాధీశులగుట 

(కొత్త గానీ ఏరు "తెలుంగు బెశమునకు [కొత్త 

వారుగారు. వీరు |శ్రీశెల (ప్రాంతీయులు. ఈ విష్ణు 

కుండినుల శొసనము లన్ని 

యున్నూ తేలుగు జిల్లాలలో 

దొరికినవి. విష్టు కుండినులు 

వేంగీలో రాజ్య స్థాపన 

గావించు నప్పటికి (శ వ 

విష్ణు కుండినులు 

(కీ శ, 850-610 

వాకాటక (ప్రశంస 

460) వాకాటకోల అధికారము ఉన్నతి నందు 

చుండెను. ఈ వాకాటకుల (ప్రస క్రి కీ. © 

2 శ. నాటి అమరావతి శాసనములలో నున్నది. 
ఏరు మన హిందూ దేశము నందలి అప్పటి మధ్య 

రాష్ట్రములలో పాలకులుగా నుండియుందురు. 

* వటి "బేరారు నుండీ కృష్ణువరకునుగల ప్రాంతము 

వాకాటరులది, 



విష్ణు కుండీనులు (తికూట మలయ పర్వతే 

ములకు సంబంధించిన వారమని చెప్పి కొసిరి, 

అమరపురము వారి ముఖ్య పట్నము. విష్ణు 
కుండినుల చరిత్రకు సంబంధించిన శాసనములు 

కొాస్ని గుంటూరు మండలములోని ఈపూరు 

"లోను, విజయనగరం తాలూకా లోసి రావు 

తీర్ణములోను దొరికినవి. విష్ణు కుండినుల 

కన్నూ వినుకొండకుోన్నూ సంబంధమున్న దస 

కూడ (వ్రాయబడినది. 

+ రామతీ ర్ధశాసనమును (ప్రకటించిన 

మాధవవర్మ ర వ. తామ శొసన క రయైన 

మాధవవ గ ఒక డై యుండవచ్చును. ఈ రాజు 

విషు కుండినులలో. ఎక్కువ (ప్రఖ్యాతి గలవాడు. 

ఈయన వాకాటక రాజకన్యను పరిణయ మాడి, 

సము[ద తీర (ప్రాంతమంతయు తన: అధికారము 

లోసికి కెచ్చుకొ నెను, ఈ -వంశేజులలో నాల్లవ 

మాధవవర్మ లిఖంచిన గోదావరి శాసనమునుబట్టి 

ఆయన జ స వదలి గోదావరీ పరిసర(పదే 

శముల న్నాకమించు కొనుటకు పోయినట్టు తెలి 

యును, బట్ట 

రాజులు ఈ వంశజులలో రాజ్య మేలిరని చెప్ప 

వచ్చును, ఏరిలో ఇల పెసి చెప్పిన 

మాధవవర్మ అతీసి అనంతరము బెవవర్భ 

రెండవ మాధవవ ర ర్క మొదటి గోవిందవ ర్వ ర్క 

మూడవ మాధవవర్మ ర, -మొదటి విక్రమ చేన 

a eine 

శ] A. Vol. xii. P. 239 Vishnu is also a 

recognised gotra. ‘Vishnukudin is not in the 

extant gotra list. The town of Vinukonda 

(Guntur District) is corrects by some with 

Vishnukundins. 

+ Ramathirtham: C. P. (Vizayanagaram 

Taluk) M. E. R. 1909, P. 110; E. I. vol xii, 

P. 134; M. E. R, 1913-4, P. 102. 

చరి తాభార ముల. ఆరురు 
౧ 

వర్ ఇండ భట్టారక, “రెండవ విక్రమ దేవ 
వ ర రెండవ గోవిందవ ర జన్నాశయ బిరుదు 

వహించిన నాల్లవ మాధవవ ర్త నరుసగా 260 

సంవత్సరములు రాజ్యము చేసిరి, మూడవ 

మాధవవర్మ వేంగీలో పరిపాలన చేసిన మొదటి 

రాజు నాల్లవ మాధవవ విజయశీలుడు. ఈ 

రాజు పదకొండు పర్యాయములు అశ మేధ 

యాగములను, అనేక [కతువులను చేసెను, 

నాబ్లవ మాధవవర్మ కుమారుడైన దేవన ర్త 

తంగడిసి మించిన తనయుడు. అచేషశేముషీధు 

రంధరుడు. ఈయన శివభక్తుడు. ఇంద్ర భట్టార 

కుసి కాలము నుండియు విష్టు కుండినులకు 

కాళింగులకు పోరాటములు జరుగు చుండెను, 

మలయ పర్వతములు ఉత్తరమునను, దషీణ 

మున [తికూట పర్వతనులున్ను, వీరి తాను 

నకు హాద్దులుగా నుం డెను. 

విష్ణుకుండినుల ముఖ్య పటము లెందు 

లూరు (చెందులూరు). ఈ [గ్రామము బారి తక 

క్రీ ర్పికెక్కి-న వేంగికి సమీపమున నున్నది. సింహ 

ముఖ చిహ్నములు గల నాణెములు విష్టుకుండి 

నులు ముద్రించినవసి తెలియు చున్నది. పెర్రి 

సొణెములు ఎక్కువగా విశాఖ జిల్లాలో దొరికి 

నవి. వీరి కాలమున శైవము |ప్రబలినది. ఈ 

రాజులకు శీ శె లస్వామి కులదేవత, నేటి బజు 

వాడ పరిసరములలో నున్న ఉండవల్లి, మొగల్ 

రాజపురం, నీతానగరముల గుహాలయ 

ణము వీరి శిల్పణాతురికి 

నున్నవి. 

సాలంకాయనుల తరువాత మరియొక సారి 

పల్లవ రాజ్య జతి జాజ్వల్యమానముగా 

ఛాసిల్లినది ! కువూరవిష్లు కంచి కధినాధుడు 

పరా జలే 

పదర న ములుగా 
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ఆంధ్రీసర్వస్వము 

కాగానే అశ్వమేధ యాగమును గూడా వేసేను, 

ఈ రాజు కంచిలో పరిపాలన చేయుచున్న సమ 

యములో మరియొక పల్హవ 

శాఖీయులు తెలుగు దేశమున 

పరిపాలన చేయుచుండిరి 

(ఆ త్త జిల్లాలలో). ఈరెండు 

శాఖలవారున్నూ పల్లవ్రులే! వీరు తమ శతువు 

"ఇన కదంబులతో పోరి తమ సంయు క్షశ క్లితో 

వారి నదిరించు చుండిరి. కుమార విష్ణువు 

తరువాత కంచిలో పట్టాభిపిక్తుడై న బుద్ధవర్శ 

పల్లవ రాజ్యము నంతటినీ పఏకచ్చతముగా 

వలను. చందలూరు సొసనములో ఈ కుమార 

విసు నంటారు జిల్లాలో చేసిన దానములను 

బట్టి పై నీతిగా  ఉహించుట కవకాశము కలిగి 

క్. శెండవ కుమార విష్ణున్ర తరువాత, 

పీఠవ ర కుమారుడు స్క-ందవర్థ ర్క తెలుంగు 

త్ పల్లవ శాజ్యాధికారమును స్వీకరిం 

చెను. ఈ స్కందవ ర్మ అనేక యుద్ధములు చేసిన 

'యోధ 1! ఇతని చిన్న కుమారుడు విష్లు గోపు 

డున్నూ చెప్పదగిన శౌర్య సంపత్తి గలవాడు, 

స్కందవ_ర్శ పెద్ద కుమారుడు 

వ క See రాజాయెను, ఉత్తర జిల్లా 
త. ఒకప్పడు ఆ (ప్రాంతపు పల్లవ (ప్రభు 

వున్నూూ, స్క-ందవర్శ మనువడు అయిన సింహా 

వ్నర్భ అతని పుత్రుడు స్కందన_ర్శ యున్నూ అక 

లంక ధీరులు, వీరికి, మైసూరు (ప్రాంతములలో 

; రాజ్యము శే? సిన పకి మ గాంగులు సామంత 

రాజులు. ఫీరిరషురున్నూ కోదంబులతో అనేక 

యూర సంగ్రామములు వేసిరి, |క్రీ శ, 610. పాం 
తమున పశ్చిమమున. బాదామి. నగరము రాజ 

భానిగా చాళుక్ళ్యరాజ్యము. నేలు చుండిన పీర్ర 

వరుడు శెండవ పులశేశి తూర్చు-అంధ) శే చేశము 

శ్రీ శ, 840-615 

నాటీ పల్లవ చరిత్ర 

సింహవిషు 

pn mm కా 

నకు దండె శ్తీ వచ్చి, కృష్ణ వరకునూ గలభూమిని 

జయించి, అప్పుడు తెలుగు నాటి పల్లవ రాజ్యాధి 

నాథుడై యుండిన మహేంద్రవర్మ రను ఓడిం 

చెను. అంతటితో మహేంద్రవర్శ తెలుణస 
"దేశము విడిచి కంచికి పోయి, అచ్చట సివాస 

మేర్చరచు కొనెను. ఈ సంతతి నారైన ఆంధ్ర)" 

పల్లవ రాజులు [క్రమ్మకవుముగా దశ్నీణ (ప్రాంత 

ముల జయించి అనేక విధముల ఆ [పాంతము 

లను ఉన్నతికి తెచ్చిరి ! ఇప్పుడు (పస్తావించినడి 

డీ శ, 340615 వరకుగల పల్లవుల సంవీప్ప 

చరిత్ర, 

రెండవ _ పుల శేశియొక్క_ ఆంధ చే 

విజయము (క్రీ ఈ 615) ఆంధు)ల య. 
ఒక నూతనాధ్యాయమునకు ఆరంభ మన 

వచ్చును! గాసి, ' ఇంతటితో పల్లవ రాజ్యాధి 
పత్య మస్తమించినదని చెప్ప వీలు లేదు. వీరిలో 
కడపటి వాడైన నందివర్మ 18వ, శతాబ్దాంతము 

వరకున్నూ ఈ రాజ్యమును పరిపాలించేను. 

ఇంక చాళుక్య ప్రశంస పూర్వము. కళింగ 
"దేశ చర్విత చూడవలసి యున్నది, కళింగ 
చేశము (పాచీన కాలములో మహానది నుండి 
గోదావరి వరకునూ వ్యాపించి యుండెను. ఇది 

మూడు భాగములుగా విభ కమైనది. ఉత్క 

లింగము, మధ్య కళింగము దశీణ కళింగము, 

ఉత్కళింగము నుండి 
కళింగ రాజుల ఉత్కళ మసి వేరు వచ్చినది, 

శ్రీ వూ, 160 ఈకలళింగ దేశము నేలిన 
శ్రీ శ 1680 రాజులలో మనకు ెలిసి 

నంత వరకు ఖారవేలుడు 

మొదటి రాజు ఇతడు [కీ పూ. రెండవ శతా 
బ్దపు మధ్య కాలము నాటి నాడు, ఆంధ్ర 
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రాజులు తేమ స్మామాజ్యము నెంత వరకు 
కళింగ చెశములో సైతము వ్యాపీంప చేసి 

కొనిరో సిశ్సయముగా చెప్ప లేము. ఆంధి 

"శాతవాహన స్మామాజ్యము విచ్చిన్న మైన తరు 

,నాతే ఇవ్యూకులు, సాలంకాయనులు (ప్రబలి 

యుండిరి గదా ! వీరిలో ఎవశెవరు ఎంత కాలము 

ఈ కళింగ చేశమును: పాలించికో సశయించుట 

కాధారములు లేవు.  సమ్ముద్ర గుప్తుడు దష్నీణ 

జెత్రయాకత్ర గావించి నప్పుడు కళింగ చేశములో 

సైతము అతని యాత సాగి నట్లున్నది. అతని 

అలహాబాదు శిలా శాసనమునందు పిష్టపురము 

(నేటి పీఠాపుర ము నందలి మహాం[దుడున్నూ, 

గిరికొత్తూరు  స్యామిదత్తుడున్నూ కళింగ 

చేశము నందలి రాజ్యముల నేలు చుండిన 

_ వారుగా కనబడు చున్నారు; “అంతే ' కాక 

..... వేవరాష్ట్రము. వరండపల్లి (ఆముదాలవలస, 

"మొదలైన గంజాం, విశాఖపట్నం, జిల్లాలలో 

నున్న ములు సైతము సంప _ బడినవి. 

కటిని బట్టి ఆకాలములో కళింగ ేశముందు 

కొన్ని రాజ్యములు వెలసి . యుండెనని చెప్ప 
గలము ; గాసి, కళింగ బశ మంతయు ఒక సామా 

జ్యముగా నుండెనని మా(తము చెప్పలేము. 

పర్గాకీమిడికి చేరువగా నున్న గిరి కొత్తూరు 

నకు మహాం[దుడు రాజని. చెప్పి నప్పుడు 

సరండపల్లి, చేవ రాష్ట్రము, విశాపుర రాజ్య 

ములు ఎంతే మేర వ్యాపించి యుంజెనొ ఆరాజు 

లలో ఎవరు అధిరాజులో, ఎవరు సామంతులో 

చెప్పుట సైతము కష్టము. 

మరి కొద్ది “కాలమునకు. సంబంధించిన 

రాగోలు శాసనమును బట్టి వాసిస్టీ పుత్ర శ కి 
వర కళింగ . దేశమునకు - అధిపతి యైనట్లు 

అంధుల చరిత 

తోచును, పీశాపురము నుండి పికటితమైన 
ఇతని శాసనము, కళింగ విషయమునకు సంబం 
ధించినది ఒకటి గలదు. ఈశ క్రివర మగధ 
వంశ వతంసుడసి చెప్పుట చేత సపులకు సంబరి 

థించిన 

యున్నది, 

వాడేమోనసి  అనుమూసించవలసి 

మరి కొద్ది కాలమునశే [క్రీ వె. 
5 న, శ. లోనే చర్మద్రనర్భ, ఉమానర్శ, నంద 

పృభంజన న్నర్శలు కళింగ డేశము నేలినట్లు 

తెలియు చున్నది. గాసి పైని చెప్పిన శకి 

వర కుగాసీ, ఇటు తరువాత కలింగము నేలిన 

గాంగవంశపు రాజులకు గాని ఎట్టి సంబంధము 

లుండెనో తెలియను, నందపిభంజనవర కు 

సరియాపల్లి రాజధాసి నగరము. ఈ సరియా 

పల్లి పన్హాకిమిడి తాలూకా లోని సరియా 

పల్టియో, లేక విజయ నగరమునకు చేరువగా " 

నున్న -సరియాపల్లియో చెప్పుట కష్టము. 

చంద్రవర్శ, ఉమావర్శ రాజులకు సింహా 

పురము (సింగుపురము) రాజధాని. ఇది |శ్రీకాకు 

శమునకు నాల్లు మైళ్లు దూరమున నున్నది. 

పిమ్మట, కలింగదేశ చర్మితమందు ఏవం 

ఫమోా తెలియసి మరియొక రాజు పాలించినట్లు ' 

తెలియు చున్నది. అతని మేరు ఇందరాజు. 

అతని సామంత రాజు పృథ్వమల్ల,. 

అటు వీమ్మాట 450 నుండి 100 వరకున్ను 

720 నుండి 1450 వరకున్ను కళింగ చెకమును 

కాలము పాలించిన రాజులు గంగ 

ఈ గంగ వంశము వారిలో 

పూర్వ 
ఎప్పుడు 
కష్టము. 

లొకొ- 

షల 

వంశము వారు. 

శెండు కోవలు కనబడు చున్నవి. 

గంగ నంశపు కోవవారి రాజ్యము 

(పారంభ మైనదో 

శాసనాఛారముల బట్టి చర్నితకారు 

నిశ ప యించుట 
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అంధసర్వస్వము 

కురు ఒకొక కా 

" విధముగా నిశ్చ 

యించినారు. బహు 

శః వీరి పాలన నా 

లుగవ శతాబ్దము 

లోనే (పారంభమై 

యుండ వచ్చును. 

mmr; శెండవ కోవ వారి 

ప్లశాఖపట్దనం జిల్లా, ముఖలింగ క్షేత్ర రాజ్యము 'కామార్ష 

మందలి మధుకేశ్వరాలయ ముఖ వునితో ఏ వ, శ, 

స; క్రీ. శ. 8వ శతాబ్దము. 
వు (పా 

రంభ మైనది, ఈ శెండవ గంగ వంశపు రాజుల 

వంశావళి అనంతవర్శ చోళ గంగ దేనని కొర్ని 

శాసనములోనుు విశాఖ శాసనములోను విపుల 

ముగా నున్నది. ఈ రాజులలో రాజరాజు (క్రీ 

శ, 1080, చోళ రాజకన్యయగు రాజ సుంద 

రిని వివాహా .మాడెను. అతని కుమారుడు 

అనంతవర్మ ర. చోడ గంగబేవుడు, కీ. శ, 1078 

మొదలు “0. సంనత్సరములు - మెగా కళింగ 

స్మామాజ్యమును వలియొండెను.. 

శ్రీ శ. 180 లో యితడు ఉత్కళ రాజ్య 

మును సై తము జయించి తన రాజధానిని కటక 

పురమునకు మార్చుకొనెను. అంత వరకును అత 

నికి రాజధానిగా ఉండిన నగరము ముఖలింగము 

(పర్హాకిమిడికి 20 మెళ, దూరముగా నున్నది). 

కలింగ పట్నము శు “పట్టణము. ముఖలింగ నగర 

మునకు చేరువగా నగరి  కటకమునందు . రాజుల 

సిబ్బంది యుంజెడిది. ముఖలింగ .నగరము నందలి 
మధు కేశ కరాలయము ఈశెండవ కోవ రాజులలో 

"రెండవ కామార్గనుడు రివ శతాబ్బమున కట్టిం 

చైను. అనంతవర్ష చోడ గంగ శేవ్చుడు ఉత్కళ 

మును జయించిన నాటి నుండిన్నీ ఈ గంగ 

వంశ మహారాజులు కటకపురి నుండియే తవు 

రాజ్యము చేలు చుండిరి. అంత వరకునూ వారి 

మాతృభాష ఆంధ్రము. వారి శాసనములు 

ఆంధిములోనే ఉండెను. కటకము రాజధాని, 

నగరమైన తరువాత ఓఢ్ళము వారి మాతృభాష, 

రాజ భాషయు దై నది. వరిలో నాల్దవ ఫాను 

'దేశ్రని తరువాత అతని (పధాసిగా నుండిన కవీ 

'లేం[దచేన్ర రాజయ్యను (క. శ, 1430). 

కళింగ చేశ ము అంతయు ఈ కపిలేం[ద దెనస్థావిం 

చిన సూర్య వంశపు రాజుల అధికారము లోసికి 

వచ్చినది, ఇతని కుమాడురు పురుషో త్తముడు, 

మనుమడు (ప్రతాప రుద గజపతి తవు 'రాజ్యాథి 

కారములను గోదావరి దాటి నెల్లూరు వర 

కున్నూ వ్యాపింప చేసుకొనిరి. ఈ [(పతాప 

రుద గజపతి, క్ష దేవరాయల సమ కాలికుడు. 

పశ్చిమ చాళుక్య వంక జుడైన "రండవ పుల 

శ్రీని విజయముతో (క్రీ శ. 615) వేగినాట 

స). పాలక వంశే ము సుపతిప్టిత 

మయ్యెను. మూడవ శతాబ్దము నాటి నాగార్జున 

కాండ శాసనములలో చ గ అనీ 

చెప్పబడి యుండుటచేత ఏరి చర్మిత 615 = 

పూర్ణమే ఆరంభమై యుండునని ఊహించవలసి 

యున్నది. ఏది ఎనన, చాళుక్యులు ముదటి 

పులశేశి శాలములో (క్రీ. శ. 549) ఉచ్చస్థితికి 

వచ్చియుందురు. పుల శేశి “రాజధాని వాతాపి 

లేక బాదామి. ((పస్తుతము 

పశ్చిమ చాళుక్యుల విజాపూరు జిల్లాలోనున్నది) 

మొదటి పులశేశి తరువాత 

67 వ' శతాబ్దము. పాలకులైన అతని, కుమా 

రులు కీ రివ ర్య మంగ కేశులు 

(ప్రశంస (క్రీ ఫం 
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(కీ. శ. 566) తమ రాజ్యాధికారముల పెంపొం 
దించు కొసిరి. మంగళేశుడు ' చేది దేశమును 

పాలించు చుండిన కాలచూర్యులను జయించెను. 

మంగళేశుసి తరువాత రాజ్యమునకు: వచ్చిన 

వాడు మైన వేర్కొనబడిన శెండవ' పులశేశి. 

శెండవ పులశేశి, తన' దండ యాత్రలలో కుడి 

భుజమువలె పసి చేసిన తన తముసి కుబ్దవిష్టు 

వర్థనుసి, తాను జయించిన *ేచేంగి దేశమునకు 

(పతినిధిగా సియమించి . చేశ 'పాలనము. కావించు 
కొను చుండెను. త్వరలో ఈ కుబ్జ విష్ణు వర్ధనుడు 

స్వతంతుడై (él న్ధ॥ 630) తూరు చాళుక్య 

వంశ మునకు మూల పురుషు షుడయ్యెను. 

-ఈ కుబ్దపిప్ల స్లువర్థనుని శాసనములు దిమిలి 

సీమలో గానవచ్చుదున్నందున, ఇతస రాజ 

థాని విశాఖ, జిల్లాలోని సర్వసిద్ధి: తాలూకా 

వరకూ వ్యావీంచి యుంజెనని న కవ 

కాశ మున్నది ! 

కుబ్జ విష్ణు వర్థనుని తరువాత జయసీ సింహుడు 

రాజ్యమునకు వచ్చెను. అతని రాజ్యము సింహో 

చలము మొదలుకొని, నెల్లూరి మండలము వర 

 కున్నూ వ్యాపించెను, ఇతని 

తరువాత ఇంద్ర భట్టారకుడు, 

విష్టు వర్గనుడ్కు మంగి యువ 

క్రీ. శ. 6801232 రాజుజయనింహుడు, కొక్కి-లి 

రాజు, విషు ను నుడు విజయా 

దిత్యుడు అను ఏడుగురు వరుసగా పరిపాలించిరి, 

ఏరి తరువాత విష్టువర్ణనుడు( క్రీ, శ, 164__796), 

విజయాదిత్యుడు U శ, 799-843) పరిపాలిం 

చిరి. విజయాదిత్యుడు గంగ జేశము నేలిన రాష్ట్ర 

తూర్పు 

చాళుక్యులు 

* జేగినాడు కృష్ణా గోదావరీ నదులకు వూర్వ సముద్ర 

మహీంద్ర పర్వతములకును మధ్యనున్న (ప్రదేశము, 

ఆంధుల చర్మీక్ర 

కూట రాజులను సిర్టించెను. విజయాదిత్యుని 

తరువాత అతని Fee విష్ణువర్ధనుడు 

(843844) రాజాయెను, తరువాత (1 థ్, 
844 మొదలు 888 వజకు పరిపాలించిన రాజు 

గణకవిజయాదిత్యుడు. 

ఈ రాజులలో పదునాల్లన వొడు చాళుక్య 

భీముడు ఈయన 88లో రాజ్యమునకు 

వచ్చి 30 సంవత్సరములు పరిపాలించెను. ఇతసి 

పుతుడు విజయాదిత్యుడు కళింగము నేలుచుం 

డిన రాజులను జయించెను. 918 లో రాజైన 

అమ్మరాజ విష్ణు వర్ధనుడు, 925 వరకు పకిపాలిం 

చెను. 

ఈ రాజ్యమునకు సుమారు 300 సంవత్సము 

లనుండియు ముఖ్య పట్నముగా యుండిన చేంగీ 

పురమును ఇతడు వదలి, గోదావరి యొడ్డున 

నొక పురమూని రించుకొని, తన రాజధానిగా 

చేసి కొనను. ఇతని తరువాత రాజ్యమునకు 

వచ్చిన వారిలో విమలాదిత్యుడు, రాజరాజ 

నశేందుడు మొదలైన వారు చెప్ప దగినవారు. 

_ విమలాదిత్యుడు (క్రీ, శ. 1015-1022 వరకు 

రాజ్యము చేసెను. ఈ నుత చోళ 

రాజైన రాజేం[దచో సోడరి కుంద 

మాంచా దేవిని పరిణయ 

నన్నయాంధి భారత మూాజడెను. ఈ దంపతులకు 

కృతిభర్హ రాజరాజ జనించిన వాడే ఆంధ) భార 

నశేందుడు. తము కృతినందిన రాజరాజ 

క్రీ శ. 1022. 1068. నరేందు(డు. కోరుమ ల్లి నం 

దంపూడి శాసనముల బట్టి, 

రాజరాజు 1022 లో రాజ్యమునకు వచ్చినట్లు 

ప హా. 

౫ ఇతనికి రాజమౌహీం[దుడను బిరుదు కలదు గనుక ఈ 

పురమునకు రాొజమెహీం(దవరనును పీరు వచ్చినది, 
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ఆంధినర్వస్యము 

విస్పష్టు మగుచున్నది. ఈయన కావ్యగీతి 

(పీయుడు, పీఠ వతంనుండు. 

రాజ మహేందవరము వేగ రాజ్య మధ్య 

సమై యున్నది. ఇది ఇతసి రాజధాసి. రాజు 

హూం(దనరము అమ్మకాజనిష్టువర్థనుని కాల 

whee, అ జాఫముననో కట్టబడి 

యుండును. రాజరాజునక్కు ధారానగరము pe 

భానిగా మాళవ దేశము నేలిన భోజమహాః 

రాజు సమకాలికుడు. ఈ రాజరాజు తేన మేన 

మాను రాజేంద్ర చోళుని కుమా అమ్మంగ 

చేని వివావా మాజెను. రాజరాజు తరువాత 

అతని కుమారుడు కులోత్తుంగచోళ దేవుడు 

పట్టాభిసీక్ళు డయ్యెను. 

ఈ కులోత్తుంగచోళ దేవుడు రాజేంద్ర వోళుసి 

కరూతురై న మధురాంతక దేవిస పరిణయమా "డేను. 

ఇతడు వేగీజేశ పాలకు డన మొదటి సంనత్సెర 

మునచే 'నోళ రాజ్యము కూడా ఇతనికి సంక్ర 

మంచెను. తరువాత తన రాజధాసిని ఇతడు చోళ 

'జళమునకు మార్చుకొని, తూర్పు చాళుక్య రా 
. జ్యాధిక్లారము తన పినతండియెన విజయ "దిత్యు 

నికి ఒప్పగించెను. ఈ విజయాదిత్యుడు వేగి దేశ 

మున 15 సంనత్సరములు రాజ్యము వేనిను. 

అటు తరువాతే కులోత్తుంగుసి కెండన కుమా 

రుడు రాజరాజున్నూ, పిమ్మట రాజరాజు తమ్ముడు 

ఫీర చోళ చేవుడున్నూ (1078-1100) వేగి దేశాధి 

సత్యము వహీంచిరి. ఈ కులోత్తుంగచోళ 

దేని కుమూర్తైయే, ఇదివరలో చెప్పిన కళింగ 

శాశైన రాజగాజణు, భార్య రాజసుందరి, 

ఎ వోళ - ఇవాళుక్టు. రాజ్యముల కధినా 

ధుడయిన .. . కులోత్తుంగచోళటేవ్రుసి (కీ శ 
1076-1118) - తరువాత శాజ్యనము. జేసీనది 

* 

కుమార య 

గాజ్యుము 

విక్రమ చోళుడు. తరువాత అతేసి 

శెండన _ కులోత్తుంగచోళ దేవుడు 

చేసెను. సిమ్మట ఇ వాళుక్య చొ అధికారము 

[కీంద ల మండలముతోస చందవోలు 

(సొంత [ప్రదేశములలో పాలకులు. గానుండ్తీ, 

చీంగ బేగమును గూడ తమ అధికారము ఉబికి 

తెచ్చుకొసి, చతుగ్గాన్వయ కులజులమసి చెప్పు 

ద్ర షో క్రమము 

పకిపాలించికి, వాగే 

చోడులకున RU “పలనాటి వో లకు; 

కోనమండలమను “జీలిన రాజనం% మునకు 1 

యనంశమసి పేరు. 

శాసనములు (కీ! శ॥ 1112 మొనలు. 120 

వరకును కబవీంచు చున్నవి. 

లు 

ఇక చోళ నాఖభీయులు 

నోటే వో ల. నాటక ట్ట 

జ కోండి, 

ఈ సేన సము Te 

ఈ మధి వ కొల ముళ్కో నోఖి తిక్కరాలా 

నెట్టూరు నగగమున పాలించు చుండను. ఈ పీక 

భూపతి (ద్రవిడ కర్నాటక సేనల దుసిమి, కాంచీ 

పురి శేలికమై, ఆంధ), చ శ ప్రదేశ ములను పాలిం 

చెను. ఈ రాజు తరువాత్క ఇతని కుమారుడు 

మనుమసిద్ధి వెను, 

మనుమసస్థి మి తున ణప 

రాజూ ఫ్రగొపత్యేము వహీ. తూ 

ఆస్థాన మును ఉభయగ ని 

వాసి కక్కిన ఖమ అలంక తిం 

128 లో కూ, 
బో 

జేశముంతయు కాకతి గాజుల వశ మైనది 

బాలిక స్మామాజ్య్వు వతనానంత కరము, వొడి 

సామంత మాండలిక రాజులు పబలులైకి, 

వారిలో కాకతీయులు అగ్రగణ్యులు. | సే 

నై జాం మండలము నందలి ఓరుగల్లు లేక ఒరం 

గల్లు రాజథాసి, చరిత్ర (పనిద్ధమగు ఈ కాక్ తియ 

వజ 10 వ, శతాబ్దమున నే నెలకొన్నది, 

ns, నామాత్ను 

గోదావరీ బదుల మధా 
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122 A ఆంధనర్వస్వము 

'దేవదతుడు బుదుని చంపబూనుట ; 

నివ శతాబ్దము, సాతవాహనులనాటి 

శిల్పము; గుంటూరు జిల్లా, అమరావశి 

చేగికనుండి. 

దం రం బీటలు 
ఈం 

న (రాసు ఖు వగ్న మెం తు 

మూ్య్గబియమువారి అను 

w 



ఆంధ్రసర న ము - 

మూడ. లక అ అలల లావాని ఆనా గారాల. 0,3 అల లాల చ్యూభావాపభ్యావాగననుగంన్యతారు ఆరాలు ఈ ఫాల ఛ శలాక భార్యల [9,౩,9 తజ ఇ 3 శి మాలాసాలాభాబోలానాల్యాడంాన ౩.9 వచనాల జగాన జుభాభాన్యాం, ౩,5౮ ఆధి 3 ఆఅ 0 శృతాకాకాభ్రాధాకాభ్యార్య స్యా? =. ర... re ries eine sere 

అజ ల కాల లలా లా శాళాఖాలాకాక్రాళాభావ్యాల. 

1 2 

న. ర... 
ST nT ER Be 

ls ద్వారవాలకుడు; తూర్పు చాళుక్యుల నాటి శిల్పము; వేగిరాజు శిల్పిచే. 

చేయబడినదని దీని వెనుకనుండు శాసనము తెల్ప్చుచున్నది. 

7వ శతాబము; బెజవాడ, కృ బిలా. 
టి (2 ఇ, 

ల మహిషా సుోనుర్ణని; కాకతీయుల నాటి శిల్పము, 12 వ శతాబ్దము; 

“ తిపురాంతకము, కర్నూలు జిల్లా. 
hanks a seat TA pannnan ఇత. 

సరో తతంనాలే అయం లం మజా. 

8. బాలకృష్ణుడు. ఈ వ్మిగహమును కృష్ణ దేవరాయలు ఉదయగిరి 

"నుండి విజయముతో గొనివచ్చి, దీనికి హంపియందు దేవాలయము 

కట్టి, ఆ మహోత్సవమున బాలకృష్ణాంకిత నాణెములు జేయించి 

వెల్లడి దే నెను. విజయనగరరాజుల సాటి శిల్పము, 16వ శతాబ్దము; 

ప లా. హాంసి, బళ్లారి జిల్లా 

| ఈ బొమ్మలు మద్రాసు గవర్నమెంటు మ్యూజియము వారి అనుమతిని. | 

a 



ఈ ఓరుగంటి శాజులు సుమారు ఓకటీన్నర 
శతాబ్దముల కాలము పశ్చిమ చాళుక్యులకు 
సామంతులుగా నుండిరి. అయిననూ ఈ వంశ 

జులలో కాకతి (బోలరాజు విజృంభించి, . పశ్చిమ 

ఇనాళుక స్ట వంశజుడై న తెలపచదేను నోడించి, 

-స్వతంత్రుడయ్యెను, (వోలుని 

పరిపాలనా కాలముననే కాక 

(పభువులు-వారి తీయులు స్వతంత్రులై, తమ 

పరిపాలన 

“కాకతీయ 

"రాజ్యాథి కారము. విస్తరింప 

క్రీ. శ 10891828 చేసికొని యుందురు. 

| ఎ“. . ఈ(పోలరాజునకు పూర్వ 

ము మొదటి బేటరాజు (పోలరాజ్యా చెండవ 

త్రిభువన మల్ల బేటరాజులు.. రాజ్యము చేసిరి. 

(తీభునన మల్లుడు 1పోలరాజు తండ్రి. . కాకతీయ 

చరిత్రకు సంబంధించిన. ప్రధను శాసనా కాలము 
(క్రీ! శ॥ 1089 అని నిర్లియించబడినది. ఏరు రెండు 

న్నర శ తాబ్బముల "కాలము. నిరాతంకముగా పరి 

పాలించిరి. 

మొదటి కాకతి రాజులు ఒరంగల్లు పరిసరము 

లలో పరిపాలించిరి. రండవ (బోలుని కాల 

ములో, నేటి నైజాం మండలములోని తెలింగా 

ణము నంతయూ తము అధికారము లోోసికి 

తెచ్చు ళోసిరి. (పోలుని తరువాత అతని రెండవ 

కుమారుడైన రుదుడు (1 శ॥ 1159-1195 

వణకు పరిహలించెను. ఈయన రాజ్యపు బల్లలు 

"తూర్పున సము[దము వరకున్నూ, దట్నీణమున 

శ్రీశైలము వరకున్నూ వ్యాపించెను. దేవగిరి 

యాదవులకు ఉ త్రరమునన్యూ పశ్సిమముననూ 

ఒక బాళుకస్టి మాండలిక  వంశమువారు పరి 

'షాలించు చుండిరి. ఏరు కాకతీయ రాజ్య విస్తర 

ఇమునకు (ప్రత్యర్థులుగా నుండిరి, రుద్రుని తరు 

చుకొన్సి మనువనిద్ధికి తోడ్చడెను, 

ఈంధ్రుల చరిత్ర 

పోత మహాదేవుడు రాజాయెను. ఈయన నాల్లు 
సంవత్సరములు పరిపాలించెను. - తరువాత 

యాదవ యుద్ధములలో విజయుడై న కాకతి 

గణపతి రాజ్య మునకు వచ్చెను, వ్రతని 'రాజ్యాధి 

"కారము చెంగల్పట్టు. జిల్లాలోని  కంజీవరము 

వరకున్నూ తిరుచునాపల్లి జిల్లాలోని జాంబై 

వరకున్నూ వ్యావీంచి యుండెను. ఈ కాలమున 
దశ్నీణ హిందూ చేశమున అనేకులు చిన్న చిన్న 

రాజులు పరిపాలనము చేయు చుండిరి. విక్రమ 

సింహపురము లేక నెల్లూరి రాజైన మనువు 

సిద్ధికిన్నీ, అతని వంశజులలో కొందరికిన్నీ వచ్చిన 

తగాదాలలో గణపతి దెవుడు జోక్యము కలిగిం 

గణపతి 

రుద్రుని తరువాత, తప చెతి క్రింద రాచకార్య 

నిర్వహణములో సుళితీతురాలై న ఆయన 

కుమారే రుద్రమదేవి. రాజ్యూధికారము స్వీక 

రించెను. గణపతి రుద్రుని కాలమున ఢిల్లిలో 

సుల్తానా రజియా పరిపాలించు చుండెను. అశు 

తన కుమారై రుద్రమ కూడా 'రాజ్య పాలన 

జేయునని గణపతి దెవుడు భావించెనేమో ! 

రుదమ అసమాన (ప్రజ్ఞాధురీణ, వశ వసిత! 

పురుష వేషధారియై. "రాచశార్యముల నిర్వ 

రించు చుండెను, 'పుదమతో, యాదవ రాజు 
న్నూ (స్రీ పరిపాలన నంగీకరించని ఒకరిద్దరు 
మాండలిక రాజులున్నూ, విరోధము వహించి 

యున్న ప్పటికీ ఆమె, రాజ్యమున 'శాంతి భద్రతలు 

కాపాడ గలిగాను. రు[దమ తరువాత, . ఆమె 

మనుమడు (ప్రతాపరుద్రుడు రాజ్యమునకు 

వచ్చెను. ఈ (ప్రతాపరుదుడే కాకతి రాజు 

లలో కడపటి స్వతంత్ర పాలకుడు. ఈ రాజన్య 

'మూడామణికి ఢిల్లీ సామ్రాజ్యము (పతిస్పర్థియై 
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ఆంధ్రివర్వన్వము 

నది. ఈయన దశ్నీణమున-. అనేక రాజులను 

జయించి కీ రి వంతుడై నప్పటికీ ఉత్తరమున ఢిల్లీ 

సమాట్టుల నణచ లేక పోయెను. సురశ్నీతమైన 

ఒరంగల్లు దుర్గ (పాకారాంతర్భాగములనుండి 

పీరు మహమ్మదీయ దండయాత్రల కొంతకాల 

మెదురొ-సిరి. కాన్కీ తుదకు చై వదుర్విపాక 

మువలన విజయశీలుడై. న ప్రతాపరుద్రుడు [| 

శ] 1323 లో ముహమదీయులకు బందీయె ఢిల్లీకి 

ఫొసిపోబడుచుండగ్యా ఓటమి - భరింపజూలక 

ఆత గవాత్య గావీంచుకొని పారతం(త్యాగ్నికి 

(పాణాహుతి సిచ్చెను, ఈ కాకతి రాజులు. 

1వ, శతాబ్దము నుండి 14 వ శతాబ్దము వర 

కును వలిరి, క్ తేలినకాలము మన క చరి 

తలో ' క్రొత్త (ప్రాతల మేలి కలయిక *; నవోద 

యమునకు తొలిశేక దిద్దినది ఏరి రాచరికమే ! 

| కాకతీయుల ఫరిపాలనములో అనేక విధము 

లైన మాప్పలు వచ్చెను. లింగాయత్క, _ వీర 
3 వ మతములు వి స్తరిల్లెను. జైన బౌద్ధములు 
గూడా (కైజాదరణము కలిని యుండెను, (పేజా 

'సొహిత్యము _ అభివృద్ది చెందెను, (పతాప 

రుద్రుని కాలములో కాన్యనాటకాఖ్యాయికాది 

“రచయితలు వెలసిరి, విద్యా నాధుని, | (ప్రతాప 

రద యకోభూవణ,” మానాటిచే! (పభుత్వ సౌధ 
మునకు మూల స్తంభము స్మమాట్టు ! గ్రామ 

సంబాయితీలు కుధ్యములుగానుం డెను, చేశ 
మున వర్తక. వ్యాపారములు. బాగుగా ట్ 

చుండెను. 

అంతేగాక కెలుగువ శ్రకులు, "అరబ్బులు 
మొదలై న పాశ్చాత్య. 'వరకులతో పోటీచేసి 
విజేశములతో న రక వొణిజ్యముల సాగించు 
చుండిరి, “చొ జూ వ్... (Chau-ju- 

శరానపనాయకుడను 

kua) అను చైనా (గంథమున, తెలుగు దేశపు 

తూర్పు కోసాలో విస్తారముగా వర్తకము జరుగు 
చుండెనని (వాయబడి యున్నది, గుంటూరు 

జిల్లాలోని మోటుపల్లి, తూర్పు తీరపు శన 
పట్నము. వర్తక సంఘములు గూడా యున్నట్లు 

ఆనాటి శాసనములందు సూచింపబడి యుండు 

టచే ఆకాలపు ఆంధ చేశ (ప్రాభవము ' ఊహి 
చుకొన వచ్చును, 

సవా[స కిరణములతో విరాజిల్లిన కాకతి 
పభ అంతరించి, రెడ్డి గాథలలో విద్యా 
రణ్యుని 'తపోదీ వీలో మరల [పభవించినది. 

శ్ర శ 1023. తరువాత కాకతి స్మామాజ్య 

మ స్తమించి మహమ్మదీయులు విజృంభించిరి, 
తరువాత మహమ శ్రదీయులు ఓరుగల్లు "మొదలు, 
రాజమహేంద్రవరము వరకును గల పదే. 
మును కొల్లగొట్టుచు, దండయా[తల గావించు 

చుండిరి. చివరకు వీరు రాజము హేం[దవర దుర్ల 
మును గూడా ముట్టడించిరి. -ఈ శమం 
(ద్రవర దురము మహమ జృదీయుల నేతిలో 
ఎంత కాలమో యుండ లేదు, మంచికొండ 

వీరవరుడు (పోలయ 
నొయసి సాయముతో రాజమహేందవర 
దుర్షమును మహమ్మాదీయుల నుండి జ లాగికొ 
నను. కూనప నాయకుడు కోరుకొండ వద్ద ఒక 
దుర్గమును సిర్నించ్చి (కజూపరిపాలన చేయుచుం 

డెను. విజయ వాటికకును, 

రాజమహే పొంద వరమునకును 
(క్రీ శ 18281450 మధ్యస్థమైయున్న దేశము 

వరకు "కాక తీరాజ వంశసులు పాలిం 

చుచుండిరి. (పతాప రుద 
చక్రవ రి నాయందే దొడ్డా రెడ్డి బంధువు 

రెడ్డి రాజులు 
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(పోలయ వేమా రెడ్డి కృష్ణానది! దవ్నీణ భాగ 

ము నందున్న కొండవీడు, వినుకోండ రాజ్య 

ముల _కధినాథుడై, అద్దంకి ముఖ్య పట్న 

ముగా -ఏలుచుండాను. బరుగల్లునకున్నూ థ్రీ 

, వ్రైలమునకున్న్నూ . నడుమనుండు (పబేశ మును 

దేవరకొండ, రాచకొండ, దుర్షములలో నివసిం 

చుచు శేచెర్ల సింగమ నాయడు: పరిపాలించు 

చుండెను. రెడ్డి రాజుల అధికారము "మొత్తము 

మొద నెల్లూరు జిల్లాలోని కందుకూరు మొదలు, 

చిలక సముదము వరకున్న _ పడమట 
కర్నూలు, . శ్రీశెల (సాంత మంతయున్నూ, 

కృష్ణకు దతీణ భాగ కం వ్యావీంచి 

యుండెను. . 

వీమ్మట్క శ్రీ! శ॥ 1347 లో మహమ సద్... 

బీన్ తుసుక్ కొలువులో శే సేనాధిపతిగా యుండిన 

హాసన్ ఛామక అను తురుష్కు-డు. కల్ బర్లులో 

బక. క శాజ్యమును స సాపించి దానికి ఛామిసీోః 

చేరు పెళ్సై 

సాపకుడు 

రాజ్యమని 

దకీణ జేశమందలి ను. ఈ రాజ్య 

భామినీ రాజ్యము 1358 లో చనిపోయి నప్పు: 

శ్రే శం 1847-1556 టికి, ఉత్తరమున 

మొదలు క దవీణమున 

కృష్ణానది వరకును, తూర్పున భువనగిరి-మొదలు 

కోసి పడమట సముద ఫ్రీరము వరకున్నూ 

భామినీ రాజ్యము వి స్తరించెను.. కృష్ణానదికి 

దశ్నీణ భాగమున ఈ కొలముననే వెలసిన విజ 

యనగర సబూట్ల్టులకున్నూ, 1360 తరువాత 
| య * . ణి, " అ | 

* 1489-1518 లలో ఈ భామినీ రాజ్యము ర్ చేరు 

జేరు చిన్న గ్ా విభ క కె పోయినది, 

చీరారులు. గొలా్క_ండ రాజ్యము “తెలుగునాట వి సరిం 

'చెనుం ... ప. 

అవీ 

గోల్కొండ, 

పె౯గంగ 

'వీలిన భోమినీ  సుల్తానులకున్నూ అనేక ఘోర 
యుద్ధములు జరిగినవి. . విజయనగర సామాజ్య 

స్, వికాసములలో స్వర్షపుటలను లిఖంచు 

కొన్న ఆంధ చేశ స తెలుసుకొన దగి 
నది! 

. మహమ్మదీయులు దశత్నీణహిందూ. చేశము 
న్యాక మించుట (నారభించినది మొదలు, దవ్నీణ 

హిందూ 'దేశమునందలి (పుజా ' ఇ మానము 

నందు నూతన ఆశయములు ఉదయింప నారం 

భించెను. అసలు, దథ్నీణ హిందూ ఊోనులు 

విదేశీయుల దండయాత్రలకు అంత అధికముగా 

గురి కాలేదు. ఆంధ) శాతవాహనుల కాల 

మున శాతవాహాన సామ్రాజ్యము యొక్క 

పళ్సిమెోా త్రీ తర భాగములను" శకులు జయించి 

ఆక్రమించు కొన్నప్పటికిన్నీ, వారి పాలన క్రంద 

ఆంధులు ఎంత కాలమో యుండ లేదు. 

నువామ్మదీయులు ధతీణ హిందూ చేశము 

నందు విజేతలై శాజూధి' కారము సిర్వహింప 

బూనుకొనుటలో, తము ఆవార రం 

లకు, అభిప్రోయములకు విముఖులై న "హిందు 

వుంతో.  వైరమేర్చడేనది. 'మవామ్మదీయులు 
రాక పూర్వము "ద&ీణ. హిందూ డేశేమున ' 

యుద్ధములు. జరుగక - పోలేదు. ' యుద్ధ 

ఆ జరిగినవి ౩ అనేక కష్టనష్టములు పాటిల్లీ 

నవి. కానీ, ఆ యుద్ధములలో పాల్లొనిన ఇరు 

కష్యుముల ప హొందూ ధర్మావలంబ 

కులే! కొన్నికొన్ని స్వల్ప 

హిందూ మహమ్మదీయ భేదములుండినన్యూ అండ 

రునూ -వేదములందు పరి 

పూర్ణనమ్మాకము, గోర్రూవ్మా 

ఇఅలందు "గౌరవము సనాతన ధర్మమునందు 

లు 
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అంధ్రోనర్వొన్వమే 

అభిరుచి భొూత్రచయాద్ర సద్దుణసంప త్రీయందు 
అకాంతు. కలవారే! కాన, మహామ్మదీయులన్న 
చేరు. వీరి అభిపాయములకున్నూ పై చెప్పినట్లు 
హిందువుల యభ_ప్రాయములకున్న్నూ వా స్పిమసీ 
కాంతరము గలదు, మహమ జ్రదీయ దండయాత్ర 
"కేవలము రాజకీయ దండయాతయే కాదు; 
రట. మతమువైనను, _ ధర్శమువైనను, 
సంస్కృతి వైనను గావించబడిన దండయాత్ర, 
ఎట్టి నూతనా భిప్రయములన్న్తో ఎట్టి దురవగాహా 
విశేషములనో, అవగాహనము డచేనుకాన్సి 
తనయందు లీనమొనర్చుకొన్న హైందవ [పపం 
చము ఇప్పడు ఈ చంద్రధ్యజలధాటి నెదు 
రొ-న తేక పోయెను, 

ఈ అంశము జన నామాన్యమునకు బోధ 
పద్దు నంతలోనే అనల్ప చేళము మవాము దీయుల 
వశమాయెను. దేవగిరి రాజ్యము "మొదట 
సామంత రాజ్యముగన్కు (క్రమక్రమముగా అంత _ కంతకు మహమ్మదీయ అధికారము అధికమై, చివరకు మహమ దీయ సాామాజ్యాంతర్భాగ 

_ ముగాను మారిపోయిును, కాకతీయుల ఒరంగల్లు 
కూడా (కీ శ॥ 1826 నాటికి మహాను )దీయుల 
సంపూర్ణాధి కారము (కిందికీ వచ్చెను మహ 
మద్ తుమ్టుక్ ఈ భాగము నంతటినీ మండల 
_ద్హయముగా విభజించి, తూర్పు మండలమగు 
ఆంధ ౨. జేశమునకు మలిక్ మక్చల్ అను రాజ 

(ప్రతినిధిని నియమించెను, . 
ఇట్టి స్థితికి ఆంధ) పీరులు వచ్చుటకు పరస్పర 
వైమనస్యములు అంతఃకలహములే కారణము. 
హూందూధర శ్ర సేవానిరతులై న వ కాకతీయులు, 
వారి అనుయాయులు “అంతరించి పోయిరి 
బాందూధర్శ మడుగంటి పోకుండా సంరత్నీంచు. 

టక్కు, పాందవపభ పునరుజ్జీవింప 'చేయుటక్రు, 
ఆంధ్ర యోధులు నాయకులు-హిందూ ధర 
టుతీస్థాపకులనివించు కొనుటకు తరుణము వచ్చి 
నది! (పోలయ నాయకుడు, కాపయ నాయ 
కుడు [పోలయ వేమారెడ్డి, హరివారుడ్ము 
సంగముడు మొదలైన ఆంధ్ర పరులు అనేకులు. 
వీజ్బంభించి నడుములు క్ర టి, కార్యమునకు ౫డం 
గీరి చేశమున అందోళన బయలు దేరెను,. 
క్ర త్రీపట్ట గలిగిన మగవారందరున్నూ హిందూ . 
మతోద్ధరణమునకు బయలు ేంర, కర్మ భూమి 
యనసిపించుకున్న భారత ఖండమంతటికిన్ని ఆంధ 
దేశమే హిందూ మతోద్ధరణమునకు పూనుకొన ' 
వలసి వచ్చెను, కర్నాటక రాజైన హోోయి 
సలబల్లాలుడు కూడా హాందూ ధర స న్గాపనము 
నకు బద్ధకంకణుడై. యుండినడి వా స్తవమేగాన్సి, 
అతనియందు ధార్జిక దీశకన్న రాజ్య కాంత్ 
అధికముగా నుండెను. హిందూ ధర గి (పతిఫ్టా 
పనమునందలి అకాంవకన్న స్వాతంత్య పతి 
పాదనాభిరతి మెండు, అంధుల దృష్టి యది 
కాదు. వారిపై రాజకీయముల కన్న ఛార్మిక 
చింతనయే పుం కొల్పినది, హిందూ దేశపు 
మవామ్మదీయ _ రాజ్యప్రతినిధి ఈ వీరవిజయని 
నాదములకు (తుళ్ళి పడి పలాయన మంత్రము 
పరఠిం చెను, ఢిల్లీ సులానుల' కాశ్చర్యము కల్తీ 
నది. అయిననూ మహమ్మద్ తుఖుక్ ఈ వీర 
పర్నాకమ మెరుగనివాడు కౌడు, యువరాజుగా 
నున్న ప్పుడు స్వయముగనే ఆంధు9ల వె కీదాడి 
వెడలి ఆంధుల ధాటికి తన సెనలు తాళ లెక 
వెనుకకు మరలి నప్పుడు ఎన్ని మారులు విస 
యము చెంద లేదు! చివర శెట్లో "తెలింగాణ మును జయించి నప్పటికిన్నీ, సామాజ్యమున 
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శేకచ్చ శ్రాధిపతి యెనప్పటికీ ఉత్తర హీందూ 

స్థానమును వడలి పారంపర్యముగా వచ్చు 

చున్న ఢిల్లీ రాజ నివాసమును వదలి దేవగిరి 

శీలవచ్చెను ర్ట ఉందలి అంతరార్థమంతయు 

మహమ దు చక్కగా చెరిగినదే! అతేను సయ 

“ముగా సంకల్పించుకొని, ఆంధ్రుల నదిరింప 

యత్నించినను జయము కలుగునన్న నమ్మక 

మతసికి లేకుండెను. దీనికితోడు అతనికి రాజకీ 

యముగా అనేక చిక్కులు వర్పజెను, అతనికి 

ఉత్తర చెశమును విడుచుటకు వీలు లేకుంజెను. 

అందుకై అతడొక యుక్తిని పన్నెను. “దొం 

గను దొంగయే పట్టవ లెను ' అను నానుడిని 

బట్టి, ఈ కార్యుమున కార అంధ్యని సియోగిం 

చుపే ఉచిత మనుకొనెను. అంతకన్న ఉత్తవు 

మార్షమతనికి తోచలేదు. 

అందుకై తనకు ఖై దీలుగా నుండిన హారి 

హర బుక్క-రాయల పీలపీంచి, వారి నీ కార్యము 

న నియుక్తుల చేసెను, ఈ యిరువురు సోద 

రులు రాజనీతి ననుసరించి మహమ దుకు 

తాత్కాలికముగా లోబడిననూూ తమ జీవితే పర 

మావధిని విడువలేదు. ఏరు హిందూ ధర్మ (పతి 

ష్థాపనాతత్పరు ల్రై సమయమునకు ' వెదకు 

చుండిరి! అందు వలనే పీరు మహమ్మదు 

తలచిన విధముగా ఆంధ దేశమును స్వాధిన 

పరచుకొన గలిగి నప్పటికిస్నీ, నుహమ్మదునకు 

లోబడి యుండనందున వీరిని కృతఘ్ను లనీ, 

దోహులనీ మహమ్మదీయ చరిత్ర కారులు 
నిందించుచున్నారు. 

ఆంధ్రదేశ EY ర్విజ్బంభ ణ మున్నూూ, 

దన్నీణ చేశమున హిందూ ధర్మమును సుస్థి 

రము వేయుటయున్న్నూ పరమావధిగా నెంచి, 

అఖండ వైభ వోపేతముగా మూడు శ తాబ్బముల 

కన్న ప స వరి ర్థిల్లిన విజయనగర rs 

జ్యమును స్థ సావీంచి దాసి 

విజయనగర వ (పతిస్థంచిరి, 

సామ్రాజ్య స్థాపన హరివారుడ్కు బుక్క-డే గాక 

క్రీ శ. 1886 వీరికి ముగ్గురు తమ్ములు 
౧ 

| గలరు. ఈ అయిదుగురును 

రాజ్యమునకు, దాని అభివృద్ధికి పాటుబడీరి, గాసి, 

వారిలో జ్యేష్టులైన హరి హరుడు, అతని 

తర్వాత బుక్కడు మూథ్రమే సింహోన వుధిస్టం 

చరి 

హారిహరరాయలుకు, 

కుడి భుజములవలె మాధవాణార్యులు, 

సాయనాభార్యులు మం|తొంగము వహించి 

రాచకార్యముల నిర్వహించు చుండిరి, మాధవా 

చార్యులకు విద్యారణ్యులని మరియొక "జేరు 

బుక్కరాయలుకు, 

గలదు, పహారిహరరాయలు విద్యారణ్యుని చేర 

విద్యానగరమును కట్టించెను. ఆ పేరు [కమ 

ముగా విజయనగరమైనది. ఇంతే "కాక బుక్క 

రాయల కాలములో క్ర శ॥ ;1344-45 సం॥ 

'లిఖయింపబడిన శాసనములో“విద్యాభిధాన నగరీ 

విజయాన్న తశాలిసీ, విద్యార ణ్ కృ తాతస్యాం 

రత్నసింహాస నేస్థితః ౫ అను వాక్యములు కను 

పించు చున్నందున, విద్యా నగరము విద్యా 

రణ కృతమని స్పష్టమగు చున్నది. హరిహర 

రాయల తరువాత బుక్కరాయలు రాజ్యము 

నకు వచ్చెను, బుక్కరాయలు కృష్ణానదికి దశ్నీణ 

మందుగల దము నేలను, కీ. న, 1399- 

1406 వరకునూ రెండవ బుక్క- రాయలు రాజ్య 

మేలను, ik: న, 1421 1448 లో రాజ్య 

మేలు చుండిన [పౌఢదేనరాయల కాలములో 
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ఆంధ్రనర్వన్వము 
నికోలై కోంటీ (ఇటలీ యాత్రికుడు), అబ్దుర్. చున్నది. హరిహర బుక్కరాయల వంశపు 

రజాక్ (హీరట్ జేళఠనుడు) లు విజయ నగరము రాజులలో కడపటి వాసిస్కి చందగిరి మండ 

SR 
౨ ఒక 

నకు వచ్చి, వారు చూచిన విషయములను [గ్రంథ లాధి పలతియైన సాళువ నరసింహ రాయలు 

సము చేసిరి, వారి వర్షనముల బట్టి విజయ నగ క్రీ! శ॥ 1486 లో రాజ్యమునుండి తొలగించి, 

యమునా. aoe anni 

విజయనగర నమ్రట్టు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు---అతని సతులు. (1509-1580). 
: J న్ y 0 

స 1 i ప శ్ ఈ 

రము 60 మెళ్ల చుట్లు: కొలత, ఉ శ్రర దాగరము తాను సింహాసన మెక్కి, సాళువ వంశమునకు 
నుండి దషీణ ద్వారమునకు 8 మైళ్లు “పొడవు మూల పురుషు డయ్యెను. |క్రీ॥ శ॥ 1505 లో 
గలిగి యుండెననియు, ..నగరమ్ను మహః వైభవో సాళువ వంశము వారిలో కడపటి రాజును తొల 
సతముగా. నలరారుచుండెననియు “తెలియు గించ్చి తుళువ వంశపు నరసనాయకుడు రాజి 
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యును. ఈ తుళువ వంశపు రాజులలో [(కుబ 

"లుడె, (క. శ. 1509 నుండి 1580 వరకు రాజ్య 
మేలిన (శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు 
(పఖ్యాత పురుషుడు, కృష్ణ 

"దేవరాయలు, అతసి రాజ 
(గే కృష్ణు దేవ 
రాయలు 

“కీ శ, 1509-1530 మును గురించి అనేకులు. 

(వాసియున్నారు. ఈ కృషప్ష 

"దేవరాయల పాలన విజయనగరస్నామాజ్య చరి 

రితలోచే కాదు, దవేణ హిందూ చేశ చర్మితశే 

స్వర్ణ తోర ణమై అలరారినది, ' కృష్ణ చవరాయ 

లకు మంతి (పుజ్జావంతుడు తిమ్మరుసు, ఇ్రితేడు 

విజేత. ఈతని ఆ స్థానమున అష్ట్రదిగ్సజములసి 

చేరొందిన అంధి కవిశేఖరులున్నూ, సంస్కృత, 

(దవిడ కర్నాట భాషా కోవిదులున్నూ అలంక 

రించి యుండిరి, కృష్ణ "దేవరాయలు పండితుడు, 

కవి. _ సుప్రసిద్ధ (ప్రబంధము ఆము క్షమాల్యద 

ఆయన  విరచించినదే! _ కృష్ణదేవరాయలు 

ఉత్కళ రాజైన కుతాపరుద్రగజపలి 

అధికారములోనున్న ఉదయగిరిసి ముట్టడించి, 

చాసిసి తన అధీనము లోసికి 'తెచ్చుకొనెను, 

వీముట కొండపిటి దుర్గమును ముట్టడిం చెను. 

తరువాత కొండపల్లిసి సాష్టథిన పరచు కొనెను. 

తరువాత ఉత్కళ రాజ సేనలను. వెన్నంటి 

[పతాపర్యుదగజపతి నోడించి, సింహాచలము 

దగ్గరనున్న పోట్నూరికి సమాపమున తన జయ 

స్తంభమును నాటించెను. అప్పుడు ఉత్కళ 

' పభవు గజపతి (క్రీ, శ, 1518 లో కృష్ణ బవ 

రాయలతో సంధి చేసుకొని. తన కుమార 

యన అన్న పూర్ణాడవిసి. కృష్ణ దేవరాయల 

కిచ్చి కుజబాహము చేసెను. 

విజాపూరు నులానులకున్నూ, విజయనగర 

'ఈశాజాలకున్నూ కృపా తుంగభద్రా నదుల మధ్య 

'సమై యుండిన. "రాయచూరును గురించి యుద్ధ 

క జరుగు చుండెను. ఈ కాలములో రాయ 

చూరు మర్హమును, ఇ"స్టియిల్ ఆదిల్ హో ముట్ట 

17 

ఆంధ్రుల చర్మిత్ర 

డించి యుండుటచేత కృష్ణ బేనరాయలు (క్రీ. శ. 
1520 లో యుదమునకు పోయి విజయుజడె, 

కృష్ణా, తుంగభద్రా నదుల మధ్యనున్న రాజ్య 

మును తన అధికారము క్రిందికి తెచ్చు కానను. 

ఈ విధముగా యుదములు చేస్తి తన విజయ 

నగర స్మామాజ్యమును, గోదావరీ, కృష్ణా, జిల్లాల 

లోను ; కృష్ణా నదికి దవ్నీణమునగల దేశము 

నందున్నూ వ్యాపింప జేసెను. కృష్ణ చేవ 

రాయలు గొప్ప శూరుడే కాక, కళాపోషకుడు, 

రాజ్యతం త్ర పవీణుడు. (శీ, శ, 1580 లో 

క్ష ఫన్హదెనరాయలు చసిపోయును. 15-16 శతా 

సుయ ఆంధ సామాజ్యలత్నీ 2 నర్తి ంచే 

నది, కృష్ణ దెవరాయల పరిపాలనా కాలమున, 

ఆంధ నాయకులు దశ్నీణ |పడేశములకు పోయి, 

చోళ పాండ్య రాజుల నోడించి, తంజూవూరు, 

మధురలలో తమ పరిపాలన ఏర్చరచిరి. ఈ 

దతశ్నీణ నాయక పాలకులు విజయనగేం[దులకు 
సామంతులుగా నుండి, భాలాకాలము పరిపాల 

నము గాపించిరి . 

తరువాత అతసి తము సట. న అచ్యుతరాయలు 

రాజయ్యను, ఇతని కాలములో రాయమారు 

(పచేశమును బిజాపూరు సుల్తానులు స్వాధీనము 

చేస్టకొనిరి తరువాత అచ్యుతరాయల అన్న 

కుమారుడు సదాశివ రాయలు 1542 లో 

రాజ్యమునకు వచ్చెను. అతసికి  రావురాజు, 

తిరుమల రాయలు, వేంకట్నాదీ మంత్రులుగా 

నుండిరి. వీరిలో రామరాజే వాస్తవమైన మం 

(తిగా వ్యవహరించు చుండెను. ఇతడు దక్క-కొ 

చేశ సుల్తానులలో ఒకరితో నొకరికి పోరాట 

ముల కల్పించి అందరిమైన తన అధికారము 

చలాయంచు కొను చుండెను, "కాన్స్ ఈ పన్ను 

గడలంత కాలమో సాగలేదు! ఈ సుల్తాను 

లందరు ఏకమై (క శ, 1565 లో తల్లీ కోట్క లేక 

రాతుసతంగడి యసి (ప్రసిద్ధిచెందిన యుద్దములో 

రామరాయల నోడించిరి.  మఫామ మ 
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అంధినర్వన్య్రము 

ఛాటిక తాళలేక బలిష్టమైన విజయనగర సౌ 

మాజ్య స్త సంభము ఈ నాటికి 

తల్లికోట ఛిన్న భిన్నములె పోయినది. 

యుద్ధము యుద్ధమునందు పట్టుబడిన 

Fc శ్ర "1565 రామరాజుకు శిరశ్చేదనము 

గావించి, తురక లాతసి తల 

ను జెండాకొయ్యకు తగిలించిరి; యుద్ధమైన 

వెంటనే విజయనగర వి విధ్యంసము గావించిరీ 

_ ఈ. విజయనగర స్మామాజ్య (పాభవము. ఈ 

_యుద్ధానంతరము శీణింప (పారంఖించినది. తల్లి 
కోటే యుద్ధము తరువాత రాజ్యమునకు వచ్చిన 

రాజులు. "తమ... రాజధాసిసి సెనుగొండకు 

మార్చుకొసిరి, '-. 
~~ 1565 తరువాత విజయనగర స్న్మామాజ్య 

మును ఉన్నతికి తెచ్చినది, ఆరీటి వంశస్థులు 
"తిరుమల రాయలు 'క్రీరంగరాయలు, వెసీక టు 

పతి... రాయలు". .మొదలై నవారు, . తిరుముల 

రాయలు తన శాజ్యమును పరిపాలనా . సౌకర § 

౨ ౪ మునశె 3 భాగములుగా విభ 

కల్టికోేట.. '. జించెను. తిరుమల రాయల 
తరువాతి చరిత్ర తరువాత వెంకటపతి రాయ 

© శ, 14656.1675 లొక. 'ఛాగమునకున్ల్న్నూ, 

- రామరాయలొక భాగము 

రాయలు. శ్రీరంగ 

వాళగార్ల ను 

వుహూమ స్మదీయులతో విజయవంతముగా వోరాడి, 

నకున్నూ, శ్రీరంగరాయలు ఒక ఛోగమున 

కున్నూ అధిపతుశై ర, 

వెంకటపతి రాయలు _ చందగిగిసి,, శ్రీరామ 
పట్టణమును, శ్రీరంగ 

రాయలు పెనుగొండ పట్టణమును రాజభాన్లు 

లుగా ఏర్పరచుకొని పరిపాలించిరి. శాస, శ్రీరంగ 

రాయలు, ఛాను .రాయలు మృతిజెందిన 

వీదప వెంకటపతి ఈ ర భాగముల అధికార 

మును వహించెను, ఒకరిద్దరు సొమంతమాండ 

లికులు వెంకటపతి యధి'కారము నొప్పుకొనక 
(ప్రతిఘటించినను, . సమర్థుడగు వెంకటపతి 

వారిని పరాజితుల గావించెను, అట్టి వారిలో 

ఒకడు లింగము నాయకుడు. లింగము నాయకుసి 

జయించుటశే వెంకటపతి యితసి కంగా 

వెల్లూరునకు వచ్చి 1( 1 ప న లో కాస్త సంవ 

ఇతసిసి 
విలుచు 

త్సరము లక్క-డ సివసించుటచేత, 

వెల్లూరి రాజని .గూడా విదేశస్థులు 

చుండిరి. యుతేసికి ముదటి నుండియు చంద్రగిరి 

,ముఖ్యపట్న మగుటచేత . యిత్సేసిసి చంద్రగిరి 

రాజందురు, 

'దురహాంకృతులై, స్వామి ద్రోవాము చేసిన 
"వంకటపతి - లోబరచుకొసి, 

తన _ నద్యామాజ _ విభవ 

హన పునః జశిస్టితము 

చేసెను. ఇతసి కాలమున 

న్యాయము, "శాంతి నెల 

శానెను, _మహమ్మైదియ 
దాడుల వలన, య 

లవలన శ్ర వ్రైణ్యము, 'ాం 

దిన వ్యవసాయమును,. .నీడ్రి 

సంపదలను పెంవాందింప 

చేసాను. ఇతడు ఏరవరుజే 

కాక, _(ప్రజానురంజెకము 



గాపాలించిన మేటి! ఇతసి కాలమున జీనచ్చవ 
ముల _వలెనున్న [గామ పంచాయితీ సంఘములు 

వరల పసి నేయ నారంభించెను, 

.. వంకటపతి. ఈ రీతిగా రాజ్య పాలనము నిర్వ 

హించుచున్న ను, తన .తదనంతర మేమగునో 
యని యోచించుచుణే యుండెను. వెంకటపతి! 

సంతానము లేకుండుటచేత అన్న కుమారుడైన 

య శాయని రాజుగా నియామకము. చేసెను. 

కాసి, గొబ్బూరి వంశమున జస్నించిన వెంకట 

పతి.:రాణియు ఆమె సోదరుడు జగరాయడును 

(శీరంగసికి చాసోహమనుట కొప్పుకొన లేదు. 
-ఈః జస్టరాయడు శీరంగసి, తొలంగిప అందరిసి 

కరాడ గట్టుకొనెను. "కాసి, వెంకటగిరి (పభువంశ 

పూర్వకం డన వెలుగోటియా చమనాయడు దీసికి 

(శుతిఘటించెను. . దురదృష్టము ! జగ్గరాయడు 

ఒక రోజున హాఠాత్తుగా వచ్చి, నస సకు 

టుంబసపరివార సమేతముగా బంధిం చెను, 

యాచవునాయడు  రాజకువూరులలో. ఒకరి 

నను కారాగార విముక్తుసి జేసి రఖ్నీంప (పయ 
ల్న్ంచి, తుదకు ఒక బాలిక సహాయము వేత 
శ్రీరంగని పది. సంవత్సరములు వయస్సుగల 

“ రామరాయడను” రెండవ కుమారుసి తన 

వశము చేసికొన . గలను. జగ్గరాయడు 

యాచమ నాయని (పయత్నములకు _ వెరచి 
రాజ కుటుంబమును సంహారించెను ! తరువాత 

జగ రాయడు తన మాతులుసి చక్రవర్తి రగా శక 

టించి నందున, యాచవునాయడు "శ్రీరంగని 

పుత్రుడై. న రామరాయసి. చక్రవర్తిగా శుక 

టించి. జగ్గ రాయసితో యుద్దమునకు. గడం 

చను. ఈ యుద్ధము కావేరికి దషీణమునన్సు . 

అనకేట్టకు ' 'సమిపములోను ఉన్న తోపూరు 

వద్ద రెండు సంవత్సరములు... జరిగినది... ఇందు 

జగ్గరాయడు మృతి నొందెను. రామ రాయసికి 

సహాయము. చేసిన - వారిలో. తంజావూారికి అధి 

నాధుడైన రఘనాధరాయడను_ సావుంత మాం 

_పీనతం[డియగు. తిమ్మరాజుకున్నూ 

కారమునై_ పోరాటము . జరిగాను. డీ శ 

16835 లో -తిమ రాజు మృతినొ ౦దగా,' వెంకట 

ne ME; 

డలికుడు ఒకడు. 

రాయసికి 

యాచమనాయడు రావు 

కుంఛకోణమునందు పట్టాభిపిక్తు 

"జేసెను, ఈ రాము రాయలు 1617 వ 

1635 వరకును రాజ్య మేలను. 

రామరాయడు సింహాసన మెక్కి-నప ప్పుడు 

తంజావూరి నాయకుడు యాచమ నాయడు, 
ఇంకొకరిద్దరు తప్పు అందరును శతు పషావలం 
బులుగా నుండిరి. రామ రాయడు వారందరినీ 

వళీకృతము జేసికొనుటకు తన _రాజ్యావ 
సౌనము వరకు (పయత్నించుచునే యుండెను, 

మధుర నాయకుడునుు, జింజి నాయకుడును 

యితని నెడిరించిన వారిలో అ|ోసరులు. జ్యా 

రాయని తమ్ముడగు యతిరాజు కూడా రావు 

రాయనికి శ్మతువుగానే యుండెను. స 

రామరాయడు కడునేర్చరి. యతిరాజుతో 
మె తీగల్పించుకొని, అతని కుమా ను తన 

ద్వితీయ పత్నిగా పర్మిగహాంచి, 'శ్రమముగా, తన 

అధికారమును వ్యాపింప జేసి కొన్గుచు (క్రీ, శ 
1629 నాటికి విచ్చిన్న మై పోయిన తన సామ్రాజ్య 
ములోని వాల [పదేశము నా(క్రమించు కొనెను. 
1624 లో బిజాపుర సులానులకు స్వాధీనమై 

నతన కర్నూలును మరల రాబట్టు. కొనవలసి 

యుండెను. కానీ 1630 లో ఇతసి. మృతి. సంభ 

వించుటచేత ఈపని చరవేర లేదు. 

రామరాయలకు గూడా సంతానము " "లేక 

పోవ్రటచేత అతసిచె నియోగింపబడిన 'పెదవెం 

కటపతి రాయలు రాజయ్యను. గానీ ఈ పెద 

వెంకటపతి. రాయలకున్నూ, రావు రాయలకు 

Ws 

రాయలు సిరాటంకే ముగా వెల్లూరు న 

ముగా రాజ్యము చేయసాగాను. | 

కానీ; తన అన్న కంమారుడగు శ్రీరంగరాయ 

లకున్న్నూ. తనకున్నూ వైరము. 'లేర్పడుటచేత 

BL 
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వెంకటపతిరాయల కాలములో  బిజాపూరు 

సులానులు 1638 లోను, 1641 లోను అతసి 

రాజ్యము వెల్ దండె త్తి వచ్చుటకు కారణము 

య్యును. వంకటపతిరాయలు వారికి అధిక 

ముగా ధనమిచ్చి, చేయునది లేక మొదటి సారి 

సంధి గావించు కొనెను (1638). శండవమారు 

డశీణదేశ నాయకులు తనికి సహాయము 

చేసినందున శతువును పారదోల గల్లను, కానీ, 

నానాటి! కష్టములు వెంకటపతి రాయల కధికము 

లగు చుండెను. ఈ తరుణముననే నోల్కొండ 

నవాబు ఆంధ దేశమందలి కోస్తా (ప్రాంతమం 

తయు ఆక్రమించు కొనెను. తుదకు విసుగు 
జెంది తన సిరిసంపద లన్నింటిసీ కోల్పోయి, 

పరాజితుడై దుఃఖంచి, చిత్తూరు (పాంత అరణ్య 

ములందు [పాణముల గోల్ప్చోయెను (అక్టోబరు 

1642). 

. లేరువాత్క ఇదివరలో చెప్పబడిన వెంకటపతి 

అన్న కుమారుడు (శీరంగడు రాజ్యాధికారము 

వహించెను. ఈ ్రీరంగజే ప్రోత్సహించిన 
మహమ్మదీయ దండ యాత్రలను, అత డాపు 

టకు ఏలు లేక పోయినది! పిమృట కొంత కాల 
మునకు మహమ్మదీయులలో కలిగిన వై పువ్వు 
ములవలన వారు బలహీనులై నప్పుడు (శ్రీరంగ 

రాయలు వారల నెడిరించు చుండెను, (వ్ర న 

1643-44 లలో నోల్కొండ నవాబు దండి తగా, 
(శ్రీరంగ రాయలు బిజాపూరు సుల్తానుల సైన్య 
సహాయముతో గోల్కొండ నవాబును ద 

రించి తరిమి "వేసెను. కాస్కీ దేశమున అంతకం' 
తకు శాంతి లేక పోయెను, దశన్నీణ దెశ నాయ 

. 1600 లో ఏర్పడిన, ఆంగ్లేయుల తూర్చు- 
ఇండియా సంఘమువారు ఇండియాలో "వ రక్ష 
వ్యాపారము చేసుకొంటూ 1699 లో చెన్న పురిని 

_ సంపాదించి కోటక ట్టుకొని, 'తమ పలుకుబడి 

కులు సావుంతులై ననూ, ఎప్పుడునూ. థిక్క- 

రించుచునే యుండిరి గొల్కండ నవాబులు 

తరచుగా దాడులు సాగించుచునే యుండిరి, 

విజాపూరు, గోల్కొండ సుల్తాను లేకమై, 

తుదకు హిందూస్మామాజ్యను నా(క్రమించు 

కొనుటకు  పూనుకొపిరి, (క్రీ రంగరాయలు 

చేయునది తేక విహ్వాలు డై, దశీణ నాయకులగు 

సామంతుల శరణు జొచ్చెను. ఈ దశ్నీణ 

నాయకులు కూడా ఒకరి తరాషత నొకరు 

మహామ్మదీయులకు లోబడిరి. |శ్రీరంగ రాయలు 

'వెల్లూరినుండి జంజికీస్ని, జింజినుండి తంజావూ 

రునకున్నూ, తంజావూరి నుండి మైసూరున 

కున్నూ పారిపోయెను. మైనూరున (శ్రీరంగ 
రాయడు కొంత మంది నాయకుల సాయముతో 

తేజో విహీనమైన తన రాచరికమును నిల్సు 
కొనుటకు [పయత్నంచుచు 1675 లో మరణిం 

చెను, 

మొత్తము మోద విజయనగర సామాజ్య 

కాలమున మత వాజయమనులు ఉన్నత సితికి 

వచ్చెను, సాయనుడు వేద వ్యాఖ్య రచించెను, 

కృష రాయల కాలమున, పాలన శాంతియు 

తమ _కళాకలితమై (ప్రజానురంజకముగా 
నుండెను. పహాంపీలోని రామస్వామి ఆలయము, 

ఆాడిషటతి దేవాలయములు లేపాథ్నీ, సోంపల్రీ 

తిరుపలి, కుందం మొదలైన (పచేశ ముల 

శిథిలమై యున్న వారి కళా పతిభ దర్శింప దగినది! 

విజయనగర రాజుల కాలనున సేచ్చు కీర్తి 
సూర్య _చంద్రులవలె ధగధగద్ధావళ్ళముతో 
ఛాసించినవి !! 

థ్రిటిస్ యుగమునాటి ఆంధ్రుల చరిత్ర 1600-1942 :- 
వ్యాపింప చేసుకొనిరి, (ఫైంచి వారున్ను, ఆరీ 
తిగానే పుదుచ్చేరీ మొదలయిన స్థలములందు 
తమ పలుకుబడిని మరింత ఎక్కువగా వ్యావీంప 
జేసుకొనిరి. 148 లో నైజాం ఆర్కాట్ 
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నుండి తయారు చేయ 

బడిన _తెలము చెట్టు 

నందున్న ప్పటివలి చ 

పరిమళ  భరిరముగ 

నుండి (పపంచమం 
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SN వ 

క. దంకేటను ఉత్తమ 
'సబ్బులును 9 

పరిమళ వస్తువులును 

మనసూరు చందన తలము తయారగుచున్న వి, 

ff గవర ప్ప మెంటు శాండల్వుడ్ ఆయిల్ ఫ్యాక్టర- మైసూరు. 

_ఫ్యాక్టరీనుండి గాన్సి ఏజెంట్ల ద్వారాగాని ఈ తెలమును తెప్పించుకొన వచ్చును, 

దక్షిణ ఇండియా, బొంబాయి రాజధాని, బర్మాలకు ఏజెంట్లు ఫు 

రకాలను 
“ థ్రీ కృష్ణా బిల్లింగ్స్,” ఎవెన్యూ రోడ్డు, బెంగుళూరు నిటీ, 

మరియు. 

(1 'మెస్పర్, ఎం వటి. ఆచార్యా అండ్ కంపెనీ, 

ది మైసూరు (ప్రోడక్ ట్స్ లిమి'టెట్, టప్రిన్ సెస్ స్ట్రీట్, బొంబాయి. 
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నవాబులు పదవుల నై వారసులలో తగన్రలు పుట్టి 

నప్పుడు (ఫెంచి వారున్ను ఆంగ్లాయులున్ను 

యుద్ధములలొ వాల్లని, నైజాం రాజ్యమున 

(ఫెంచి. వారున్ను, ట్. 'రాజ్యమున ఆంగ్లో 

యులున్ను |పాభవము సంవాదించిరి. తత్ఫలిత 

ముగా (ఫెంచినారు నై జామునుండి ఉత్తర 

సర్కారులు పొందిరి. 1/5 లో శిస్తులు 

వసూలు చేనుకొనుటకున్నుు తన పలుకుబడి 

వ్యాపింప చేసుకానుటకున్ను బుస్సీ, విశాఖపట్ట 

ణము జిల్లాకు గ్, బొబ్బిలి కోట ముట్టడించి 

నాశనము చేసెను 

1764 నాటికి ఆంగ్లేయుల [పాభవము ఎక్కు స 

వయినది. (ఫెంచివారి పలుకుబడి, అధికారము 

పోయినవి. ఆ త్త సర్కారులు ఆం గ్రైయులకు 

నెజా పంచె. 1800 సరికి అవి ఆంగ్లాయు 

ఖర వశపడినవి. మెసూరు యుదములలో 

ఆంగ్లేయులకు కలిగిన 'విజయమువల్ల టీప్వనుండి 

వారికి వచ్చిన (పదేశములలో బారి, అనంత 

పురము, కడప జిల్లాలను, 1799లో * ఆంగ్లేయులు 

తమకు తోడ్పడిన నై నైజాము కిచ్చి చేసిరి; గాని, 

ఆ వెంటనే ఏర్పడిన సైన్య స సహాకార పద్ధతి నను 

సరించి నైజాము ఆంగ్లేయ సైన్య సహకారము 

పొంది, 1801 లో కర్పుల నిమిత్తము పై జిల్లా 

లను అంగ్లేయుల కిచ్చి వేసెను. ఈ విధముగా 

తెలుస దేశము, ఇంచుమించుగా అంతయు 

ఆంగ్లేయ (ప్రభుత్వమునకు వశే మయినది. 

1858 నాటికి (బిటివ్ -ఇండియా స్మామాజ్య 

మేర్పడినది. 1884 లో స్థానిక (పభుత్వ చట్టము 

వచ్చుటవల్ల, ఆంధ దేశ ములో సైతము మూసి 

సీపాలిటీలు, తాలూకా బోర్జులు, జిల్లా బోర్డులు 

Spel సం గాని, అప్పటికింకా శేంద 

(పభత్యమునందుగాని, రాష్ట్ర (పభుత్వమునందు 

గాని మన చేశసులజేమా అధికారము లేక 

పోయినది, అప్పుడు అఖలభారత చేశీయ మహో 

జనసభ (కాంైైస్్ ఉదయించినది. నాట 

క |  నస్న్మైె 

'నుండిన్ని స్షడేకీ, స్వరాజ్య ఉద్యమములు డినది 

నాభివృద్ధిసి పొందుతున్న వి. నాటిననుసరించి 

(ప్రభుత్వము వారున్ను వ కొద్దికొద్దిగా 

పరిపాలనాధికారము ఇస్తూ పు. జతిగు 

తున్నది. 

1919-1920 లో మాంశెగ్యు షెల్ జ్ ఫర్లు 

సంస్క_రణల ఫలితముగా శేం|ద (పభుతగమునం 

దును, రాష్ట్రా (చభుత్య్వమునందును (పజా(పతి 

సిధులకు కొంతవరకు [పభుత్వాధికారము వచ్చి 
నది. గాసి, కాంగైాస్ వారికి ఈ సంస్కరణలు 

తృ వీకరములు కాకపోయిను. అందుచేత వారు 

సహాయసిరాకరణోద్యమము  శేవదీస్కి చెర 

సాలలకు సైతము అనేకులు పోయిరి, అప్పటికి 

మన రాష్ట్రములో కాంగ్రాస్ పార్టీతో స్పర్థగా 
ఏర్పడిన (బ్రాహ్మణేతర, జస్టి న్ పార్టీ, లవారు ప్రభు 

తము వారికి తోడ్పడి, pe హర టై ఫల 

మనుభవించుటకు సమృతించిరి, రాష్ట్రా పరిపాల 

ననుందు కొన్ని శాఖలు గవర్నరు చేతిలోనుంచు 

కొని కొన్ని శాఖలు మా|త్రమే (పజా(పతినిధథు 

లయిన మంత్రులకిచ్చుట జరిగినది, మన చెన్న 

పురి రాజధానిలో (పథానమంతి పదవి నలంక 

రించిన వారు పానగల్, బొబ్బిలి రాజా గార్లు. 

కాంగ్రాన్ వారి ఉద్యమము "దేశ ములో 

ఎక్కువగా వ్యాపించి అధిక సంఖ్యాకుల ఆద 

రము పొందినది. తత్ ఫలితముగా 1935 సంవత్స 

రపు ఇండియా చట్టము ననుసరించి ఎన్నికలు 

జరిగినప్పుడు, దేశమందు గల 11 రాష్ట్ర)ముల 

లోను మన చెన్నపురి రాష్ట్ర మందును మరి ౫ 

రాష్ట్రములందునుకాం( స్ పార్టీ వారికీ విజయము 

కలిగికాం[ స్ (పభుతషములు ఏర్పడినవి. _వారంభ 

ములో కొన్ని మాసాలు నడుముంతపు మంతి 

వర్ల మేర్చడి నప్పుడు సర్ కూరా వెంక టరెడ్డి 

నాయుడుగారు (పథాన మంతులైరి, వీవు టి 

విజయము కలిగిన రాష్ట్రములలో 

'కాం[(గెన్ వారు మంతి పదవులు స్వికరించినష ప్పుడు 
"కాంగైస్ 
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ఆంధ్రిసర్వస్వము 

సీ రాజగోపాలావారిగారు. [ప్రధాన మంత్రు 

లయినారు. మంతి వర్షములో” 3 రున్ను, ము 

దర్భులలో . 4 రున్ను తెలుగు వారు... స్పీకరు 

పదవినలకరించిన వారు. సొంబమూ గ 

గారు. ఈ సంస్క్రరణలవల్ల రాస్ట్రోయ స్వాతం 

(త్యమువచ్చినది. "కాంగన్ [ప్రభుత్వము చక్కగా 

సాగుచుండెను. గాసి, కొద్ది కాలమునేే (పతి 

కూల పరిస్థితులు సంభవించీనవి, 

1989 p= (పారంభమైన యుద్ధములో నున 

చేశము వారు ఆంగ్లేయులకు తోడుపడ వలెనన్న 

విషయము వచ్చి నప్పుడు, (బిటివ్ (ప్రభుత్వము 
నకు గల యుద్ధో చ్లైశముల స్పష్టపరచి, హిందూ 

చేశ స సత్యాలు వారు 

-చత్తన్తుతమకానా డాలు వడకాతాలువికునిటళు. 

సుముఖులన్న. నిశ్చయము చేని యెడల తాము 
శోడ్చడవుని కాంగైను వారు తెలియ జేయట 
యున్ను, అందుకు (పభుత్వము. వారి సమాథా 

నము తృ ప్పి వీకరము శాక పోవ వుటయున్ను, 

కాం7స్ వారు తమ మంతి మొదలయిన పదను. 

లకు రాజీనామా లీిచ్చుటయున్ను, గవర్నరు 

రాష కన ఛారమంతయు వహించుటయ్యు 

కాం7నస్ వాదులు ప పోన్రుటయున్ను 

సంభఛవించనవి, : 

1942 లో జవాను యుద్ధములోనికి దిగి' మన 

"దేశమునకు దండయా[త భీతి కలిగించినప్పటి 

నుండియు విషను పరిస్థితు లేర్చడినవి. ఎట్టు పరిణ 

మించునో ! 

మన చరిత్రరచన 

లోక్రమంతకు కాక పెట్టిన - కాకతీసతి కదనపొండితి 

"చీకి పోవని చేవ వదమల-చేర్చి పాడర తమ్ముడా 1. 
న i జరా లు 

1 య జేశము యొక్క. పురోబివృద్ధిక (పుబల 

కతువై, జనసామాన్యము నావహించో యుండిన 

దురభిమాన్స విశాచమును బోందోలి,. (పజలను 

నీతి వర్ణిష్లువులనుగాను, విజ్ఞా 

చరిత్ర ప్రాముఖ్యము న వంతులుగాను చేస్తి భావి 

“కాల పరంపరాళ్ళివృద్ది భవన 

మునకు మూల బంధమైం యొప్పునది దేశ చరిత్ర” 

. శ్రీచిలుకూరి వీరభ్న ద్రరావుగారు తమ 
మ చరిత్ర. (ప్రధమ ఛ్లాగప్పు అవతారికలో 

వాసీయున్నారు 
మాన ఆంధ్ర జగము మున. ఇట్టి 'డత్తమళార్మిత్రక 

రచన, చేసిన .వార్దలెవరను' విషయము. తెల్లుస్తు 

కొన్న వలెను. a మ 2 

అంధ జోన్తున. వ రచన స. శంక 

ములోని. ఇతర (పాంతములకన్న్య పూర్వమే 

_ శారంభమైనది ; ..దీస్తికి, కారణము. .కొస్న అను 

అహ. పరిస్థితులు, కొంత చారిత్రక. వాతా 

వరణము ఈ “దేశమున వర్పడుటయే ! తూర్పు 
ఇండియా వరక సంఘమునారి. కొలున్రలో 

నియాజిలే డైన ' మెకంజీ” అనునాయన దాడీ. 
న వక సట ల ag ణాత్య (జా జీవితములోను, 

వారి ఛాషలలోన్సు సాహి హిత్య 

' ములోను, సర్మపదాయముల 

"లోను అరిక విషయముల: 

లోను అభికుచిగలి॥, దశ్షీణ హీందూబేశీయుల 
చరిత్ర Sl (వాయవలయునను ధృఢ 
సంకల్పముతో ఈ కార్యమున కె "౩ అనేక పండి 

తులను సియోగించి, వారిని. అనేక చరిత్ర [ప 
సిద్ధము లెన (గామములకు పంపి, తన చరిత్ర 

రచనకు. కావలసిన సామ్మగి వారిదాషరా చీకరిం 

చెను, తకః పండితులు . పలు .(పాంతముల్లకు 

పోయి... సంస్కృత (గ్రంథములను, .. తెలు 
తమిళము కన్నడము మొద -లెన . దేశీయ |గంథ 
ములను 3 పరంపరాగతము ల అప్పటికి. వాడుక 

చరిత్ర రచన 

oo 

_ లోనుండిన. (గ్రామకవి'లెలు దండ కవిలెలలోన్లు 
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సూచింపబడిన (గామముల'చర్మితలను సేకరించీ, 
(ప్రతులు వాసి తెచ్చిరి, ఆ గ౦ంథ సముదా 
యము అంతయు, మడాను (పభుత్వ (ప్రాచ్య 
లిఖత పుస్తుక ఛాండాగారమునందు భదపరచ 
బడినది, ఈ |గంథ సంచయము 19 వశతా 

“బపు చరిత్ర పరిశోధకులకు వారి పరిశోధనలకు 

ఆలంబనమైనది. అప్పటిలో, |ప(ప్రధమమున 

చరిత్ర పరిశోధనలు .ఆంధులలో ఆరంభించి 
నది కావలి వెంక టబు ర్రయ్య, వారి. సోద 

రులు రామస్వామిగార్లు. "వెంక టబుర్రయ్యగారు 

పూర్వపు "తెనుంగు కన్నడ ఆాసనములలోసి 

లిపి చదువుటకు మార్గ ముననేషషించి, చారిత్రక 

ఏధులలో ఒక రాచబాటను “చమూపి మహోప 

కృతి యొనరించిరి. ఏరి ఈ అన్వేషణమ్ము 

ఒక్క ఆంధులేశే కాదు, _దాత్నీణాత్యులందరికీ 

"ఫలవంతమై 'సుమియించినది. ఈ సోదరు లిద్ద 

రున్నూ, ఇంతటితో తృప్తి పడక్క అనేక శాసన 
ముల (పతుల (వాసిరి.. అనేక చర్మిత ఆధార 

ములను పరిశోధించి, అన్నిటినీ ఒక చోట [క్రమ 

విభజనము చేసి. (క్రోడీకరించి, ఆంధ్ర దేశము 

“నందలి వివిధ (పదేశ ములకు సంబంధించిన 

చరిత్రల (వాయుటకు ఒక (క్రమమైన, ఉన్నత 

మైన (ప్రయత్నము చేసిరి ఈ మెకంజీ సెక 

“రించిన వస్తువు, . అతసి. కార్యము యొక్క 

జౌత్కృష్ట్వ్రత ఇతర ఆంగ్లేయ కుంపిసీ ఉదొో్వోగు 

“లకు కూడ, ఆదర్శప్రాయమై. భాసించినది.. . ఈ 

“చరిత వస్తు సమాకరణాద్యవామునందు కుతూ 

'హలముగలిగిన మరియొక కుంఫిణీ ఉన్నతోద్యోగి, 

_* శాన్న లే” అనునాయన్క బుక్క- పట్నం రాఘ 

“- వాచార్యులుగారను కంవెనిరివిన్యూ ఉద్యోగిని 

తెనుగు చేశ చరిత్ర (వ్రాయుటకు (ప్రోత్సహిం 

చెను. ఈ రాఘవాచార్యులు గారు రచించిన 

భోగములు "సంపూర్ణముగా ' మనకు లభ్యపడ 

"లేదు. శిథిలము పొందిన కొన్న ఖండములు 

మూత్రము. దొరశినవి,. . ఈ? 'లమవాలార్యాలా. 

గారు చరిత్ నూతన పద్ధతుల్నపై రచించ్చి నేటి 
చరిత రచనా పద్ధతికి పునాది వేసిరి యిటీవల 
మన చర్నితశారులకు అధిక ముగాలభించిన (కొత్త 

సామగివల్ల, దాసి పరిళోధనా ఫలితములవ ల్ల 
రాఘవాచార్యులుగారి సిర్ణయములు మనకిప్పుడు 

స్వీకరణ యోగ్యములుగాక పోయినను వారి 
రచనా పద్ధతి మాత్రము (ప్రశంసనీయమైనదసి 
చెప్పవ లెను. 

తరువాత మెకంజీ [గంథములను పరిశోధించి, 

మరల చగ్శితకు వన్నెదిద్దినది కందుకూరి వీరేశ 
లింగం పంతులుగారసి చెప్పవలెను. పంతులు 

గారు తమ ఆంధ కవుల చర్మితమునకు, కవులకాల 
మును సిర్ణయించుటకు వార్మితక వస్తు పరిశోధ 
నము చేసిరి : కానీ పంతులుగారు (పత్యేక 

ముగా చరిత రచనకు పూనుకొనలేదు. 
కాన్కీ పంతులుగారి ఈ కృషీ, వారి తర్వాత 

శ్రీ శే॥ (శీ చిలుకూరి ఏీరభ్యదరావుగారికి (పాతి 
పదికయెనది. 
సరియైన చర్మిత్ర రచనమునకు బద్దకంకణు లె 

పీరభ్యదరావుగారు ఆం[ధులకు 

పూనుకొసిరి, పరభ్నదరావుగారు అనేక శాస 

నములను, సారస్వత |గంథ 

ములలో చెప్పబడిన వార్చి త్ర 

కాంశములను, అనేక చరి 

(తలను పరిశోధించి ఆంధ్రుల 
చరిత్రము (వాసికి * పూర్వ 

ముక ప్పుడు రాజ్య విసారము నందును, ఉన్నత 

నాగరకత యుందును, బుద్ధి “"సేభవ మందును, 

ఆంధులు హిందూ "దేశ మునందలి అన్య రాష్ట్ర 

ముల వారికి. దీసిపోయినవారు కార ”సి విరి 

చర్మిత్రమున స్పష్టపడుచున్నది. ఏరభదరావు 

గారి చరిత అందలి రచనా పటిమ, శెలి 

గాంభీర్యము, విషయ చిత్రణము అనేకుల నా 

కర్షించినది. కాని; ఫీరి ఊహా చిత్రములు 

వీశేశలింగం పంతులు, 

వీరభ(ద్రరావుగార్ల 

బార తక కృషి, 

ఒక్కొక్కప్పుడు నా స్తవికతే ను ఉజాటివోవు 

చుండుట చేత, 'చిరి ఇార్మితకాంశ ములు కొన్ని 
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ఆంధీనర్వ న్వేము 

చోట్ల సత్యదూరమ్ములెనవని చరిత్రకారులందురు. 

అయిననూ, ఆంధ చర్నిత్రకారు లేన ఫీరభ'ద్ర 

రావుగారు, వారి కృషీ చిరస రణీయములు. 

ఈ 20వశే తాబ్బములో చరిత పరికోధన 

కాక సౌధము సిర్మించిన (పజ్ఞావంతులు కామ 

కాజు లత్సుణరావు పంతులుగారు. లత ఇణరావు 

గారిని |పోత్సహించినది భండార్మా-రు, తిలక్ 

మొదలైన మహో రాష్ట్ర పండితుల కార్మితక 

రచనలు, ఆంధ చేశాఖిమానము. వీరు తేలుగు 

చరిత పరికోభనలో అనేక (కొత్త మౌార్షముల 

వెతక, “హిందూ మహాయుగమిసి మన చెశ 

చర్మితమును . తెనులులో 

కొమజ్ఞాజు లమ్మణ (వాసిరి, కాస్కీ వీరీ రచన 

రావుగారి కొసన 

పరిశోభనము. 

సంపూర్ణముగాక పూర్వమే 

కీ గ్రశేషలెరి. ఈ చరిత్ర ఆ 

సంపూర్గమైనను, చారి చక్కా 

. సఛావము. వస్తువును చిత్రించు పద్ధతి, విషయ 

ములు, నిర్ణయములు చరిత్రే కేణిలో వెలుగు 

దివ్వోైలలాగా అనేకులకు అభిగామిన్నులెనపి, 

లకుణరావుగారు గంథకర్శలేగాక, అనేక 

శాసనముల పరిష్క-ర్త్లలు గుడాను. సా 

అభలు శాసన పరికోధనము విస్తారముగా శేసి 

దాసిసి పరివ్యా ప్ప మునరించిరి.  కళ్ళాకపూర్మ 

శ్రీ శే గిడుగు రామమూర్తి పంతులు, జయంతి 

రామయ్య పంతులుగార్ల వంటిమేధావులు, పండి 

తులు గూడా కొసన పరికోధనారంగమున 

కృషి వేసిరి, కానీ వారు లతుణరాను పంతులు 

గారి వలె తమ దృస్టిపింటె ందీకరింప లెదు. 

లవమృ్షణరావుగారు అనేకులు యువకులను చర్మిత 

రచనము. చేయ (ప్రోత్సహించిరి. వారిలో (పస్తా 

వింప దగిన మేటి. శీ  మల్లంప లి సోమశేఖర 

కర్మ (రెడ్డి చరిత్ర పరిశో ధనలు చేసినవారు) 

గారు. శర్నగారు అనేక _ శాసనముల పరికో 

ధించి, పరిష్కరించిరి, శాసన .జరికోధనోరంగ 

మున కుళాగ్రబుద్ధి గలిగి, ఉతమ రచయిత 

తై నశర్శగారొక (పత్యేక పీఠాధిపతులు. 

ఇంక, మన శొసన పరిశోధకులు, చరిలైకారు 

లలో డాక్టరు నేలటూరి వెంకటరమణయ్య, 

ఎమ్.ఏ., పీహెచ్ .డ్కి, (మచాసు విశ్వవిద్యాల 

యము. రీడరు, విజయనగర చరిత్ర పరికొధ 

కుల్ఫుగారు; శ్రీ) భావరాజు వెంకట కృష్ణా రాను 

ఎకొ.ఏ.,వి.ఎల్. (తూర్పు బూాళుకస్టి చరిత పరి 

శోధకులు, రాజమహేం[దవరము వకీలు) గారు; 

శా బండి సుబ్బారావు ఎమ్.ఏ,ఎల్.టి., (కళింగ 

గాంగ చరిత పరిశోధకులు రాజమండ్రి అర్హు 

కశాశాల) గారు; డాక్టరు మారేమండ రామా 

రాను ఎమ్.ఏ్కపిహెచ్ .డి,, (కాక తీయ చరతి 

పరిశోధకులు గుంటూరు హింభూ కళాశాల) 

గారు 3 డాక్షరు పుట్టపర్తి (శ్రిసివాసాబార్యులు 

' ఎమ్. వ,,పీిపాచ్ డి, (కాకతీయ, విజయనగర చరి 

(తపరిశోధకులు వుయ్యూరు 

సుప్రసిద్ధ నవీన చరిత్ర రాజ కళాశాల (పిస్పిపాల్. 

పరిశోధకులు, రచయితలు బెజవాడ) గారు ; నీ 

ముట్నూరి వెంకట్రామయ్య 

(శెలుగు చోళుల చరిత్ర పరిశోధకులు) గారు; 
చెప్పవలసిన వారు. డాక్షరు గిడుగు సీతాపతి 

పంతులు, డాక్టరు చిలుకూరి నారాయణ 

శావుగార్లు కొన్ని శాసనముల పరిశ్ థించి 

కొస్ని వార్మిత శాంఛముల పరిష్కృరించిరి, క 

శే శ్రీనడింపల్లి జగన్నాధరావు పంతులుగారు 

ఆంధ స్మామాజ్య చరిత్రమునురచించిరి. ఆంధ్ర 

విశ్వవిద్యాలయ కళాశాలా (పథానాభ్యాపకులు 

గానుండిన పి. టి. (శ్రీసగివాసయ్యంగారు పల్లవ 

చరిత్రకు సంబంధించిన రచనలు అనేకము చేసిరి. 

డాక్టరు శ్రే స్నుబ్రహ ణ్యంగారు (విజయనగరం 

కళాశాలాధ్యాపకులు) బౌద్ధయుగమునా జి 

అంధుల చరిత్రను రచించినారు, | 

ఆంధ్ర చేశ సేవా పరతంత్రులు, విజ్ఞానోళ్లీవ 
| వ్ 

నాభిలాషులు నమన చారిత్రక రంగమున ఇంకన 

చేయవలసిన కృషి అశేషయుగావున్నది ! ! 
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తొమిదవ అ ధ్యాయము 

రాస్తేతర, 

|| ఖుండాంతేరే అఆఅంగ్రులు 
ఏదేశ మేగినా ఎందుగాలిడిన 

ఏపీఠ మెక్కినా ఎవరెదురయిన 

అతల 9966 569 ఈ 64 99 869 ౩౨ 

నిలుపరా నీజాతి నిండుగర్వమ్ము 

99 9060 969 6669 666 49 ౪966౪9 రి శిఖి 

లేరురా మనవంటి ధీరు లింకెందు | 

రాయప్రోలు 

విషయ సం(గవాము a రా స్ట్రేతరాంధ్రు లనగా మన 

చెన్నపురి రాష్ట్రము గాక తక్కిన రాష్ట్రములలో గల ఆంధులు; 

అక్కడి సంస్థానములందలి ఆంధ్రులు. దేశాంతర ఆంధ్రులు 

ఆనగా ఆశియాఖండములోని ఇండియాయందు గాక తక్కిన దేశ 

ములోని ఆంధ్రులు సంస్టానాంధ్రులు నైజాము, మెసూరు, 

పుదుక్కోట, మొదలయిన సంస్థానములయందలి యాంధ్రులు. 

ఇండులో నైజాము సంస్థానమందు 80 లక్షలకుపైగా ఆంధ్రులు 

కలరు. సురవరం (ప్రతాపరెడ్డిగారు మొదలయినవారు అంధ 

జాత్యభివృద్ధికి తోడ్పడుచున్నారు. ఇక్కడి ఆంధ (గ్రంథాలయ 

ములు, అంధ సంస్థలు, ఆం(ధ నాయకులు మొదలగునవి తెలు 

సుకోదగిన Sass మైసూరు సంస్థానాంద్రులు 11 లక్ష 

లకు పైగా నున్నారు. అనేకులు కర్మాగారములలో పనిచేయు 

వారు. గొప్ప గొప్ప పదవులలో 'నున్నవారు నర్... ఎమ్, విశ్వే 

శ్య్వరయ్య మొదలగువారు. బెంగుళూరులో ఆంధ భాషా భివర్టినీ 

సమాజము. పుదుక్కోట సంస్థానాంధ్రులు 13250 మంది. 

రాజపురోహితులు నేటికిని ఆంధ |[ద్రాహ్మణులు. 

కమ్మ, వెలమ; కమ్మరి, కుమ్మరి, 

తెలుగు జాతులవారున్నారు. 

కాపు, 

వడ మొదలయిన 

ఉద్యోగులలోకూడ కొందరు 

ఆంధ్రులు కలరు. 

రా స్ట్రేతరాంధ్రులు--- దక్షీణ డేళ మండలి అన్ని జిల్లాలలోను 

మొ తులా $0 లతల ఆంధ్రులు కలరు. బొంబాయి రాష్ట్ర 

18 

ములో 168000 మంది ఆంధ్రులున్నారు. అన్నిటను ఆంధ్ర 
నాయకులు, ఆంధ్ర సంస్థలు వనిచేయుచున్నని. చెన్నపురి 

ఆంధులు---చెన్నపురము చెన్నప్ప పేరునుండి వచ్చినది. 

యితడు విజయనగర రాజ్యపు ఆర్వీటి వంశమువాడు. వర్తక 

మున కె వచ్చిన యింగ్లీషు కంపెనీవారికి 1689లో ఇతని కుమా 

రుడు ఆశ్రయమిచ్చెను. నాటినుండి పట్నము వెలసి వృద్ధిలోనికి 

వచ్చినది. మొదటినుండిన్నీ ఇది ఆంధ్రుల పట్నముగానే "పెరిగి 

నది. 100 సం॥ల (క్రిందట దుబాష్ ఏనుగుల వీరాస్వామయ్య 

గారు రచించిన కాశీ యాత్ర చరిత్రలో చెన్నపట్న వర్ణనము 

కలదు. అప్పటికాంధ్రులు (పబలియుండిరి. ఆంధ్ర వర్తక 

శ్రేష్తులలో పెక్కెండుచేనిన దానములు ; ఆంధ్ర (ప్రముఖులలో 

పూర్వకాలమందలి వారు నేటివారు. ఆంధ సంస్థలు అందు 

(ప్రధానమయినది చెన్నపుగి ఆం మహా సభ. 

6 కృష్ణా తరంగ పంక్షిక (ద్రొక్కి- (త్రుళ్లీంక నాంధ్ర 

నౌకలు నాట్యమాడు ౫ నాడే ఆంధ్రులు దళశడిశలకూ 

వ్యాపించియుండిరి. నేటికిని అన్యరాస్ట్రములలోను, చేశాం 

తరములలోను “తెలుగువారు విస్తారముగా గలరు, దవ, 

ఇాంధ్రులకం కొను మెనూరు బొంబాయి మధ్యరాష్ట్ర 

లోని ఆంధ్రుల కంశును నెజామాంభుల సంఖ్య న 

"నైజాము రాస్ట్రమున్క మె సునూరు 'సంస్థానమున్స్క బొంబాయి 

సంస్థానములలోను బరోడా, అ "మొదలైన సంస్థాన 

మ త నివసించుచున్న సంస్థా 

నాంభులు ” అనే కన రిక (కింద కవ క 

ఆం(ధులగురించి 

సంస్థాగాంధ్రులేకాక, వంగ, ఉక ఢిల్లి, బొంబాయి 

“మొదలగు అన్య రాష్ట్రములలోన్సు బర్మా దషిణా ఫ్రీకా 

ఇంగండు అమెరికా మొదలగు ఇతర డేశములలోను గల 
౧0౧ 

; 

-తెనుగువారిని గురించి తెలుసుకొనవలసియున్న ది, 
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తంధస ర్వస పము 

u 

(శ్రీ రాజాబహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి, ఓంవి.ఇ., 

“హైదరాబాదు నగరమునకు కొత్వాలుగా నుండిన 
ఆం(ధ్ర నాయకులు. 

సళ నయా ఈ 

ఆంగ్లేయులు. మనకు పాలకులగునప్పటిక్సి ఆయా 
ప్రాంతములను వేశ్వరు రాజులు పొలించుచుండిరి. అటి 

జుల పొలనలోని కొన్ని ప్రదేశములను (బిటిమ్వారు 

గా వశపరచుకొనిర. డల్ హూజీ కాలములో (బిటిష్ 

సాకు దొరికినప్పు డెల్ల స్వదేశ రాజ్యా[క్రమణము జేయు 

= రా వారు ఒక్కొక్క రాజ్యము"నే 

రచుకొనిర, తరువాత, కొంతకాలమునకు తమ 

టీపై కొంత కరోడామాల్రము పెట్టు కొన్నారు. 
త 002 స్వత గ్ర రాజ్యము 

కీయ త్య వ త 
శక్కు_వ 'సంబంధించినవీ నెజాము "మైసూరు 

సంలు 

యర— 

చెజాం౦ సంస్థానము 

“నైజాము సంస్థానము పరిమితి 82,696 చ! మెట్లు 

సంస్థాన (ప్రజలలో -హోచ్చుమంది 

"జాదరా బాదు తతి. భారత దేశపు టాంధి 

హిందువులు, జనాభా  యంతటిలోను మూడవ 

వంతు తెలుగువారు _నెజాం రాష్ట్ర 

మున నివసించియున్నారు. ఇది "తెలుగు (ప్రదేశము, 

"తెలుగువారు. విశేషముగా నివసించుచున్న (పదేశమునే 

.  4కెలింగానాో అని వ్యవహరింతురు. 

ఎని లకులకో ఈరాష్ట్రపు జనాఫా 1,61,94,318 

చెగానున్న మందిలో ఆంధ్రులు ఇంచుమించు 

న జాము-ఆం(ధ్రులు 61 లతలు, 

ఈ రాష్ట్రము (ప్రావీనకాలము 

నందు శాలివాహన (ప్రభువుల చేతను 3 పిమ్మట చాళుక్య, 

రాష్ట్రకూట పాలకుల చెతీను 3 ఓీరుగంటిలో (పసి సిద్ది కెక్కిన 

కాకతిరాబులవేతను పరిపౌలించబడెను. వీరి తర్వాత 

తెలుగుకోడలు 

శ్రీమతి ముత్యాల సరోజిని నాయుడు, హైదరాబాదు, 
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ఆ వ్ కా తలల అలల అంల్యు,ల9 

కుతుబుహెహీ నవాబులు అది 8 జిల్లాలుగా 

గోలకొండ రాజ్యమును విభజింపబడినది. ఆ 

సాపించి పాలించుచుండ ఎనిమిది జిల్లాలు మె 

గా ఈ నవాబులను దర్కు మపహాబూబ్ 

జఊెరంగజేబు ఓడించి నగర్  నలకొండ, 

వారిని తేన సామంతులను నైజామాబాద్్ ఒరం 

గా జేసుకొని ఆసఫ్జూ గలొ ఆదిలాబాద్, 

అను సుబేదారుని నియ కరీంనగర్, ఆ(త్రఫీ 

మించెను.  చెరంగజేబు బల్లాలు. ఈ మండ 

అనంతరము  ఆసఫ్జా ములలోనే కాకుం 
. జ 

(శ్రీ సురవరము (ప్రతావరెడ్డి డాకరు వలెంపాటి గోపాలకృష్ణ, 
: సతం| తరాజయ్మెను. ఆస డా బీదర్, గులరా జు. స్ట బి. ఏ., బి. ఎల్, న గ స్ ౨ (ల్బర్రం పి, హెచ్. డి. (కార్నెల్) 

గోల్కొండ ప్మతికాధిపతులు, క్జూ (క్రీ శ 1/48 లో రాయచూరులలో రాక అమెరికాలు వెళ్లి విద్య నభ్య 

నిజామాంధ నాయకులు. మరణించెను, ఈ రాష్ట్ర గూడా తెలుగువారు నించి, నైజాము వ్యవసాయ శాఖ 

| మునకు నేటివరకు ఈ వ్యాపించిన భాగము డిప్యూటీ ,డెరెక్టరుగా పనిచేయు 
ఆసఫ్జూ వంశజులే పొలకులు. లున్న వి, శెడ్డి స్నామా చున్నారు. 

ఇప్పుడు పైజాము రాజ్యమున (క్రొత్త చట్టములు చేయు. సంగ సంస్ధానయులు గద్వాల, వపు గో న 
టకున్ను ఉన్నవాటిలో మార్పులుచేయుటకున్నుం ఫర్మానా Bae, పటల కాకుం Wl నుకొ న స _ 

ఆజ్ఞలు జారీచేయుటకున్ను నవాబు స్వతంత్రులు, శాసన wa ఫూర్వవి స్ కావ్య న మ భం 

ములు చేయుటకు కాసనసభయు, తదితర (ప్రభుత్వ శాఖ రె స స ర. గ 

లను నడుపుటకున్ను, ముఖ్యరాజకీయ 'సమస్యలను పరిష్క_ 

రించుటకున్ను + బాబెహుకూమత్ * అను కార్యనిర్వాహక 

సభ కలదు. ఈ రెండు సభలకు (పభువు అధికారము 

వహించును. 

ఈ నెజాము ఠా 

ష్ట్రాము ముఖ్యముగా 

శెండు పెద్ద భాగము 

లుగా _ విభజింపజడి 

నది. (౧) "తెలింగా 

నా (౨) మరాట్యా 

డా. ఈ చెంగును ఈ 

భాగములుగా విభజిం 

పబడినవి ఈ సె 

చెప్పబడిన తెలింగా 
శ్రీ మాడపాటి హనుమంతరావు 

బి. ఏ., బి. ఎల్ నా నె కాలము శ్రీ) ముందుముల నరసింగ రావు, వకీలు, 

నైజాము అంధనాయకులు. 41,502 చం మైళ్లు. రైతు (ఉర్దూ) దినవత్రిక సంపాదకులు. 
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వ 

ళ్ 

శ్రీ రాజాబహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి, ఓంబి.ఇ., 

హైదరాబాదు నగరమునకు కొత్వాలుగా నుండిన 

య. ఆంధ నాయకులు. 

సంస్థానాంధులు 

"ఆంగ్లేయులు. మనకు పాలకులగునప్పటికి ఆయా 
i» గే sp 

ప్రాంతములను వేశ్వేరు రాజులు. పాలించుచుండిరి. అట్టి 

రాజుల: పాలనలోని కొన్ని (ప్రజేశములను (బిటిమ్వారు 

ఫూ ర్థిగా వశపరచుకొనిర. డల్హూజీ కాలములో (బిటిష్ 

_వార్కు సాకు దోరికినప్పు డెల్ల స్వదేశ రాజ్యా[క్ర మణము జేయు 

క్రమముగా వారు ఒక్కొక్క రాజ్యము"నే 
లు ష్య 

|. 

రా చ పలక. శరువాత్క కొంతకాలమునకు తమ 

ఇప్పుడు" జక 
లున్న వీ, is త్ర 

ఈ చేకీయ రాజ్యముల 

ఆంధ్రుల. శక్కు_వ స 

మొదలై న సంస్థానములు, 

(నైజాం సంలు 

ఎనెజాము సంస్థానము పరిమితి 82,698 -చ॥ మెళ్టు, 

సరన (ప్రజలలో “"హాచ్చుమంది 

సూదరా బాదు అందులోను భారత దేశపు టాంధి) 

హిందువులు. జనాభా యంతేటిలోను మూడవ 

వంతు తెలుగువారు _నెజూం రాష్ట్ర 

మున నివసించియున్నారు. ఇది "తెలుగు (ప్రదేశము, 

తెలుగువారు. విశేషముగా నివసీంచుచున్న (ప్రదేశమున 

(“తెలింగానాి అని వ్యవవారింతురు, 

ఎనజై లక్షలకు ఈరాస్ట్ర్రపు జనాభా 1,61,94,818 

సెగానున్న మందిలో ఆంధనులు ఇంచుమించు 

చనెజాము-ఆంధులు 81 లషెలు, 

ఈ రాష్ట్రము (పొవీనకాలము 
లు 

నందు శాలివావాన (పభువులశేతేను 3 పమ్మట చాళుక్య 

po of ల డి వేటలో శే wy 
రాన్హ్రకూటపౌాలకుల"డతేను ; ఫ్ కీరో ంకీకీల (ప్రసిద్ది కెక్కిన 

కాకతిరాజులచేతను పరిపాలించబణెను. వీరి తర్వాత 

తెలుగుకోడలు 

శ్రీమతి ముత్యాల సరోజిని నాయుడు, హైదరాబాదు, 



1 మైకు 

"చ్చుమంది 

ప్ర టాంధ్లో 
మూడవ 

గాం రాష్ట్ర 
(ప్రదేశము, 

(ప్రదేశము 

హారింతురు, 

61,94,818 

ంచుమించు 

సీనకాలము 

చాళుక్య 

పసీద్ధి శక్కి_న 

తర్వాత 

కుతుబుపాహీ నవాబులు 

నోలకొండ రాజ్యమును 

స్టాపించి పాలించుచుండ 

గా ఈ నవాబులను 

జారంగజేబు ఓడించి, 

వారిని తన సామంతులను 

గా జేసుకొని ఆసఫ్జా 

అను సుబేదారుని నియ 

మించెను. జెరంగజేబు 

అనంతరము ఆసఫ్ జా 

'స్వతం క్రరాజయ్యెను, ఆస 
శ్రీ సురవరము (ప్రతావరెడ్డి 

బి. ఏ., బి. ఎల్, 

గోల్కొండ పత్రికాధిపతులు, ఫ్జా (క్రీ ఈ 1746 లో 

నిజామాంధ్ర నాయకులు. మరణించెను. ఈ రాష్ట్ర 

మునకు నేటివరకు ఈ 

ఆసఫ్జా వంశజులే పాలకులు, 

ఇప్పుడు నైజాము రాజ్యమున క్రొత్త చట్టములు చేయు 
టకున్ను ఉన్నవాటిలో మార్పులుచేయుటకున్ను, ఫర్మానా 

లిచ్చుటకున్ను, ఇతర'కార్యములలో తమ ఇష్టానుసారము 

ఆజ్ఞలు జారీచేయుటకున్నూ నవాబు "స్వతంత్రులు. శాసన 

ములు చేయుటకు కాసనసభయ్సు తదితర (ప్రభుత్వ శాఖ 

లను నడుపుటకున్ను, ముఖ్యరాజకీయ సమస్యలను పరివ్కు. 

రించుటకున్ను + బాబెహుకూమతశ్ * అను కార్యనిర్వాహక 

సభ కలదు. ఈ శెండు సభలకు (ప్రభువు అధికారము 

వహించును. 

ఈ నెజాము రా 

స్ట్రము ముఖ్యముగా 

శెండు పెద్ద భాగము 

లుగా విభజింపజడి 

నది, (౧) "తెలింగా 

నా (౨) మరాట్వా 

డా. ఈ శెండును ఈ 

భాగములుగా విళజిం 

పబడినవి ఈ పె 

చెప్పబడిన _తెలింగా 
శ్రీ మాడపాటి హనుమంతరావు 

బి. ఏ, చి. ఎల్. . 

నెజాము ఆంధనాయకులు. 
ర 

నా వైశా ల్య ము 

41,5602 చ. మెళ్లు, 

అది 8 జిల్లాలుగా 

విభజింపబడినది. ఆ 

ఎనిమిది జిల్లాలు మె 

దక్కు మహబూబ్ 

నగర్ నల్లకొండ్క 

నైజామాబాద్ ౨ ఒరం 

గల్ ఆడిలాబాడ్, 

కరీంనగర్, ఆత్రఫి 

బల్లాలు, ఈ మండ 

ములలోనే కాకుం జక క్యా పా 

కా సీర సలా. ఎన తన ల ' 9 కావ 
రాయచూయలలో రష్యాల ses న 

గూడా. తెలుగువారు... నిం జీ! క్ యు 
41 ఈ వెంక[టామ రెడ్రగా 

వ్యాపించిన భాగము జ క Ms 

బస్తి రక వ న. న చేతనము 
ము కే! చ aa జ్యమునా సంస్థానములు లి వెంకట్రాను కడ్డి 

చేట్క పాపన్న పేటలే శావగొకీ. . ల 
క. నాయకులు. _నెజా 

ఆత్మకూరు 'సంస్థానములునుగణే గ 
శూచకమెన వెత ము, 

ఇటీవల తమ వూర్యవిరచికే క. ఓ" న్య ౬ 

ప్రకటించిరి. గద్వాల eh) 

సరించి ఏక రాష్ట్రీయుల 

క ఇక్కడి ఆంధులకును 

స్ (ప్రముఖులలో "పేరెన్నిక 

శీలందరాజులు నాయుడు 

శాస్త్రజ్ఞుల వీ బెం 

గారు. ఉస్మానియా 





అంధ వికాస (శన ర్హకు ల 

కీ ద శేషులయిన 
అమి 

రా. బ. కందుకూరి సీలేశలింగం 

దేళ్ ద్దార క కాశీనాధుని నాగేళ ;ర రావు 
hai atid టం సుధని, 

AN చా 

మ యం 
మ నలి రణశచిహ్న్నుముగా 

ఆఅఆ౦[ధదెశమునకు 

సవురితము 
THE ANDHRA BOOK HOUSE, 
SULTAN BAZAR, HYDERABAD-DN, 









(శీ శివలెంక శంభృపసాదుగారి 
. HYDERABK, ఆదగానువుతిని (పకటితము. 
ie. i; / లే 

కల ins ఇట్లా జనల we నా” 



క 



ఎందుకీగ్రంథము? 

విజ్ఞానము, సంస్కృతి సర్వతోముఖముగా వ్యాపించియున్న చేశములందు ఇప్పుడు సకల 
విషయముల గురించిన్ని కూలంకవంగా కాకపోయినా సంగవాముగా ననా (ప్రస్తావిస్తూ రచించిన 
వ్యాసములుగల సంపుటి గంథములు వెల్వడుతూ ఉన్నవి. ఆంగ్లభావలో ఎన్ సెక్షొపీడియా అనే 
చేరను 24 వాలములుగల (గంథము 14 సారులు ముడ్రితమయినది. (పతి [కొత్త ముడణ 
మందును (గంథము నూతన వికాసమును పొందుతూ పెద్దదిగా పెరుగుతూ. వస్తున్నది. దీనితో 
వాటు ఇంకా అనేకముగా చిన్న చిన్న ఎన్ సై క్లొపీడియా, "సె కొపీడియా అనే [గంథములు సైతము 
ఆం భాషలో (ప్రకటితము లగుతూ ఉన్నవి. మన దశ్నీణబేశమున కన్నడభావలో కూడా బాల 
(పపంచ 4 వాలములుగా (పకటితమైనది. ఇట్టి (గ్రంథములు (పతిభావలోను ఉండవగిన (గ్రంథము 
లనుట సిర్వివాదాంశము గనుక ఎందుకీ గంభము * అసి (పశ్నించుట కవకాశమే లేదు. ఇట్టి 
(గ్రంథము మన ఆంధభావలో లేనందుకు చింతిలవలెనేకాసి ఉన్నందుకు ఆశ ్పీర్యపడ నక్కర లేదు. 

ఆం(ధ్రవజ్ఞానసర్వన్వ మనే చేర నొక ఉత్కృష్ట (గంథమును___ అందలి వివయములను అకా 
'రాదిగా ఏర్పరచి, (పకెటించుటకు ఉద్యమించిన కీ శ్వ కొమ్మరాజు లత్షు గణరావుగారి సంకల్పము 
అత్యల్పముగా మాత్రమే నెర వేరినది. అకారాదిగానున్న విషయములుగల మొదటి సంపుటము 
మాత్రమే ముద్రితమైనది. వారి సిర్యాణముతో వారు సంకల్పించిన [గంథముకూడా సిలిచిపోయి 
నది. వీమ్మట మరికొంతకాలమునకు జేశోద్దారకులయిన కాళీనాథుసి నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు 
ఈ గంధమును పునరుద్ధరించవల చి మొట్టమొదట లత్మణరావుగారు (ప్రకటించిన భాగమును అనేక 
విధముల సంస్కరించి, వురికొర్షిగా వృద్ధిపాందించి (పకటించినారు అంతే ; అంతకం"బ ఎక్కు. 
వగా వారి సంకల్ప'మైనా నెరవేరినదికాదు. నారి సిర్యాణముతో ఆ పస సాగింపగలద ఘులును 
కనబడలేదు. ఆం[ధుల దురదృష్టమువ CEE 'దేశోదారకుడు మరి కొంతకాలము శీవించియుండ 
లేదు; ఆ మహానుభావుడు లేసి లోపము పూ _ర్రిచేయగలవారు మరి కనబడలేదు, ఇట్ట పరిస్థితు 
లలో లయ ఉొనావు నా గేశ్వరరావుగార్లు సంకల్సించినంత [గ్రంథము సాధ్యముకాదసి తలచి కొలది 
పాటి అశయములతో ఈ చిన్న (గ్రంథమును |[పకటింప నుద్దెశించినాను. ఇందు ఆంధ్రులగురించి 
అస్ని వివయములును గలవు. 

ఈ ఉేద్ధశము 1941లో తిరుచునాపల్లి జెలునందుండగా నాకు కలిగినది. పెంటనే నాతో 
పాటు ఒ౦దీ కృతులయిన నా మిత్రులకు నా సంకల్పము తెలియజేసి (గంథన్వరూపము, (ంథమం 
దుండనలనిన విషయములు చర్చించినాను. విము కుడ నిన వెంటనే పసి (పారంభించినాను. నాకు 
సహాయ్యులెన వారిలో దశ్నీణ భారత హిందీ పచార సభా కార్యుదర్భులయిన (శ్రీయుత మోటూరి 
సత్యనారాయణగారు ప్రధానులు నా ఉద్యమము కొనసాగించుటలో వారు అస్ని విధములా 
సముర్గులు గనుక వారి యాజమూంన మున ఉన్న వారి సభా ము[దణాలయమం దే ఈ [గంథము 
ము డింవీంచుటకు సి యుంచి పసి ఫారంభించినాను. "తే 16-4-1942 దీప (వారంభోత్సవము జకివీ 
మిత్రులను పత్రికా |పతిసధులను రచయితలను కొందరిని ఆహ్వాసించినాను. 



4, 

వీముట ఏరే విషయములసరించి ఎవరెవరు వ్యాసములు కచించుటకు తగిన we అవ 

కాశముగలవారో ఆలోచించి ఆయా రచయితలను ముఖస్థముగానో లేఖల. ద్వారానో ప్రార్థించి 
వ్యాసములను తెప్పించుకొన్నాను, అనేక మి(తులు, సంస్థలవారు నాకు వ్యాసములు పంపించిగాని 

i బ్లాకులు పంఫీంచిగాసి నాకు సహాయు _లనారు, వాది ss నేను శు 

600 పుటలుగల (గంథము ఈ కరువు కాలములో కాగితము కకక కష్టముగానున్న 

సమయమందు [పకటించుట నా కసాధ్యమైనపని. అయినా న తల పెట్టినపుడు సావో 

య్యము చేయగల ఉదారులు ఆం[ధదేశ మందు లేకపోనుదురా అనే నిండు నమ కముతో (పారం 

భించి బాలవరకు కృతకృత్యుడ నెతిసి. ఇందులో కొన్ని గుప్త దానములగుటవెత |గంథపోవకుల 

నానుములు. పేర్కొన లేదు. నారందరికిని కృతజ్ఞతా పూర్వక నవుస్కారము లర్పిస్తున్నాను. 

కొందరు త్తమ. కంవెనీల [ప్రకటనలు ఈ [గంథములో ప ఇచ్చి ఆ రూపముగా సాహో 

య్యముచేసిరి, వారియెడలను ను క్ర ఎ్రకేజ్ఞుడను. 

ఏయే వెద్దవిషయములు సమ్ విద్యానంతులు రచించినారో (గ్రంథములో తెలియ జేనినాను 
_ అందలి అభి పాయములకు తదచయితలే కాసి నేను బాధ్యుడనుకాను. తక్కిన విషయములు 
సం పాదకీ యవర్ల మునారము రచించినని. నాకు సహాయులుగా' ఈ సంసాదకీయవర్లమందు పసిచేసి 
నా భరతా సఫలముగావించిన వారందరును నా కత తకు ప్మాతులు. 

శే 9-8-104 దిని రాజకీయబందీ నె నను చెన్న పట్టణమునుండి వెడలిపోనునప్పటికి 
(గ్రంథము సగమైనను పూర్తికాలేదు. నా కుమారుడుఅప్పటిః నెలబాలుడు. నా భార్యను 
పిల్ల లను ఆ బాలుని విడిచి వెట్టుటకం+ు ము దితమగుతూ ఉన్న నా ఆం(ధసర్వ స్వమును ఏడిచి పెట్టి 

పోవుట 'నాకు ఎక్కువ విపాదకరముగా నుండెను, చైవ సంకల్పితము గదా అసి ధైర్యము 
_ శెచ్చుకొని నా (గ్రంథము ఎంత వేగముగా (పకటితమగునా అని నిరీవీస్తూవచ్చినాను, ఆ వినుట 
. జరిగిన విషయములగురించి నా అర్థాంగి తన “మనవి”లో తెలియశేనినది. లము తోడ్చాటు నా 
అదృష్టఫలము. ఆంధ్ర విశ్వ కళౌప రిషత్తుకు మూడవసారి ఉపాథధ్యయులయి మన విద్యా సంస్థ 
నడుపుచున్న పండితులు శ్రీ: కట్టమంచి 'రామలింగరెడ్డిగారు, కోరిన వెంటనే ఈ గ్రంథమునకు 

a a రచించి పంపినందుకు ఆవెతో పాటు నేనును వారికీ రు 

. తల పెట్టిన (గంథము పెద్దదగుటశోతను కొద్దిమంది విద్యావంతుల తోడ్చాటుతోనే (గ్రంథము 

. సౌగించవలసి 'వచ్చుటశేతను (గంథములో అనేక లోపములున్నవి ; ఉండక తప్పదు. అంతేకాక, 
ఇట్టి గ్రంథము తరుచుగా దేశ కాలపరిస్థితులనుబట్టి సంస్క-రిస్తూ అను పరచవలసిన (గంథము 5 
గనుక, ఈసారి రాబోవు మ్యుదణములో ఇందలి: లోపములను. సవరించి _పకటింపనగును. అందుకు 
ఉదారులయిన ఆంధ్రుల స సహాజ క్యు! ఆ ప. రాబోవు ము[దణము (ప్రజా 

.. దరణః . పె స్. అధారపడియుండును. 

. మాగంటి బాపినీడు. 
క వసీం, a) ఎమ్, ఎస్ఫీ,, (కాలిఫో),) పు సామ 



తా న. క దైవ మొకటి తలచు నన్న క్షు అయినవి. ఈ (గ్రంథ ముుదణము సగము 

* సాగినవరకూ దీనితో నాకు సంబంధము ఏ మ్యూత మయినా ఉంటుందని నేను అనుకోలేదు, సంబం 
.. . ధము కలిగినందుకు సంతోషమే కాని, కలుగుటకుగల కారణము మాతము శోచనీయ మయినది. 

(గంథము సగమైన పు పూ ర్టీకాక మునుపే దీనిని సంకల్పించి ముదణము [పారంభించిన నా భర్త 
శ్రీయుత మాగంటి. బావినీడుగారు రాజకీయ పరిస్థితులవల్ల (పభుత్వమువారి నిర్భంధములో నుండు 
టకు వెడలవలనీవచ్చినది. మరియొక మాసమునశే ఈ ఉద్యమమందు వీరికి [పథాన సహాయులు 
గా నుండిన (శ్రీయుత మోటూరి సత్యనా రాయణగారున్ను (పభుత్వమువారి నిర్చంధములో నుండు 
టే వ వచ్చినది అందుచేత ఈ re ను సిర్వహాం చవలనివచ్చి నది, 

ఇట్టి క పర కుక నన్న భీతితో పని 
.. ప్రారంభించినాను. నా భర్తగారికి తోడ్పడిన మిత్రుల తోడ్చాటు నాకును గలుగుటవల్ల నా"పన్ల 
నులు ,వె నాకు కొంత అనుభవము కలిగిన దని సంతోవీంచు నంతటిలో కాగితము లేక (గ్రంథ 
ముద్రణము రెండుమాసములకు పెగా ఆగిపోయినది. [గంథము 500 పుటలకు వించదన్న అంచ 

శ నాతో అందుకు కావలసినకాగితము మాత్రమే నా భ ర్థగారు సేకరించియుంచిరి. 500 పుటలును 
 అచ్చుపడినవి. గాసి సుమారు మరి 150 పుటలు పప్పే (గ్రంథము అచ్చు కావలనియుం డెను, ఎట్ట 
_ *శీలకు హిందీ (వార సభవారే [పయాసపడి కొద్దిగా ar సంపాదించి ఇవ్వగలిగిరి, క. 
ల్ప్సించిన. (గంథమంతా అచ్చు వేయుటకు తగినంత He లేనందున కడపటి క అధ్యాయముల 
(గోంథమున్ను చాలవరకు క్షు ప్రపరచవలసి వచ్చినది. ఎవరెవరు? అనే అధ్యాయములో కొందరి 
జీవితాంశ ములను విడిచి పెట్టవలసి నచ్చినది. అవీ-ఇవీ అనే అధ్యాయములోని విషయము లనేకము 
విడిచి పెట్టుకోవలసి వచ్చినది ఎట్లయినా చివరకు ఈ (గంథము పూ _ర్దిగా ముదితమై |పకటింపజేయ 
గల భాగ్యము నాకు కలిగినందుకు నేను ధన్యురాలను, నా భర్థ సంకల్పము నెరవేర్చిన నా యిష్ట 
దెవతకం నా కృతజ్ఞ తాభివందనములు. ఇట్టి పెద్ద (గంథములో లోపములు కొస్ని అసివార్యములే 
అయినా కొన్ని మాత్రము నా భర్తగారు షన ఉండిఉం కే కలుగకవోను. అందుకు నేనే 

_ బాధ్యురాలను. [గంథ సంకల్పము, విధానము రచన మొదలయిన విషయములన్నీ నా భర. 
గారు సంకల్పంచినవిస్ని వివిధ రచయితలు రచించినవిన్ని గనుక అందలి సుగుణములన్నీ వారివే. . 

_ భర్తగారు దగ్గర లేకపోయినా ఏదోవిధముగా (గ్రంథ ముదణము కొనసాగించినా నన్న సంతో 
వమే నాది, 



రీ 

ఈ [గంథమునకు ముఖబంధము
 రచించవలసినదని నాభ రగారి తరపున నేను కోరిన వంటనే 

నా మాట మన్నించి, ఇతర కార్యము లెన్నియున్నా అవకాశమ
ు మూచుకొసి హెచ్చరిక వాక్యము 

లతో తమ (పస్తావన రచించి దయతో పంపించిన సర్ కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డిగారికి నేనెంతేయు 

కృతజ్ఞారాలను. ఈ [గంథము (పారంభించినది మొదలు నా భర్త గారికి సహాయులుగా 
నుండి 

ఇందలి (ప్రసంగములు కొన్ని రచించి, (గ్రంథము పూ ర్తిగావించి, (ప్రకటించుటలో నాకు తోడ్పడిన 

చా; గడుగు వేంకటసీతాపతిగారికిని, గ్రంథము చక్కగా ముద్రించి, అచేకవిధముల మాకు సహో 

యు.లె ఈ (గంథము తేమ (గ్రంథమే అను ఆదరముతో ముదణము ఆకర్షణయము గావించిన 

హిందీ [పచార సభా ముృుదణాలయ శాఖవారికీసి, వారిలో ముఖ్యముగా (శ్రీయుత గోవింద అవస్థ 

గారికిని, కాగితము దొరకక పని ఆగిపోయినప్పుడు (ప్రయాసపడి కాగితము. తెప్పించి ఇచ్చి పసి 

పూ ర్మియగుటలో త్రో డ్పడినందుకు హిందీ (పణార సఖ కార్యదర్శిగా ఇపుడు పసిచేయుచున్న 

పండిత రఘువరదయాలు మిశ్ర గారికిసి నా కృళజ్ఞతాభినందనములు. 

ఈ (గంథ ముదణకార్యమందు పసిచేసినవారందరిసి చేర్చి ఛాయాపటము తీయించి ఈ 

(గంథమందు (పకటించవలసినదని నా భర్త గారు తెలియచేసిరి గాసి ఈ (గంథి (పకటనకు 

డ్రుశ్గాను,లైన నా భర్పగారును, సహాయులలో ముఖ్యులయిన (శ్రీయుత మోటూరు సత్యనారాయణ 

గారును లేని ఛాయా చిత్రము సీయించుకొనుటకు ఇక్క-డనున్న తక్కి-నవా రవరును సమ్మతించి 

పోవ్రటచేత ఆ సంకల్పము విడిచిపెట్టినాము. 

మకర సండశ్రాంతి, |] చా. మాగంటి శకుంతల, ఎల్. ఐ, ఎమ్. 

మద్రాసు 



ముఖబ౦ధము 
నా ముఖ్య "స్నేహితులలో నొక్క_డగు మాగంటి బాపినీడు తన క రత సంపాదక త్వ 

,ముల మూలముగ సంఘటించిన యీ * ఆంధ సర్వస్వము * అను సంహితకుం దిలకాయ మాన 
వచనమును రచింపుమని కోరినందున నామంగళ -కార్యమున కసమర్థుండనయ్యు. (శ్రమవాపల్య 
మున నంగీకరించితిని. సర్యంకవ మయిన యిట్టి (గంథముమొక్క. ముఖబంధ రచనకు సర్వక ళా 
నిపుణులు తక్క. నావంటి యులకు సాహానీంచుట హాసన్యాస్పదమగునేమో ! అయినను నా 
మోదం దనకున్న (పీతి నిట్లు బాపినీడు చూవీనందున ధన్యుండనగుటయీకాక వాని యిహ్టానుసారము 
(పవ ర్రింపనలసినవా(డ నయితిని. 

ఈ యాంధ సర్వస్వము మన భావలలో నపూర్వమార్షములంగూర్చంబడి య్మగగణ్య 
ములయిన |గ౫ంథములలో నొక్కటి. ఇంటింటనుండందగినది. ఎ శ్రరును జదువవలనీనది. ఆంధుల 
భూమి, దాసి వర్గ్షనమ్ము వారి చరితము వాజ (యము, సంస్కారోద్యమములు, ఆర్థిక స్థితిగతులు, 
జాతీయతా భావ పరిణామము రాజకీయ (ప్రయత్నములు, చిత్రకళా నైపుణ్యము, విద్యా విఢాని 
ములు తద్వ్య్యా వీ మొదలగు సర్వవిషయములను ఆదినుండి యాధునికము వజకును వివరించి 
(పాచీన విమయ విజ్ఞానముతో పాటు వర్తమాన క రృవ్యములను, భవివ్యత్తును భదపణుచు రీతు 
లను 'దెలిపి, జ్ఞానముతో శీలము, శీలమునకు నావశ్యేకమయిన జ్ఞానము, పరస్ప్సరవర్గకము లగు 
నీకెంటిని మన హృదయములను నాటునట్లు వేసి చేశోపకారము నమోఘముగా సల్పినా రీ (గంథ es ఇట్టి బృహ ద్ర్రంథమివణలో రచింపంబడి యుండలేదు. ఇశముందుం (ొత్తగ 
రచింప నవసరమును లేదు, ఏలన దీనినే నాలు ఎైబేండ్డ కాక పర్యాయము లోపములంబూరించుచు 
నూత్నములను సమకూర్చుచు సవరించి సంస్కరించి (ప్రచురించినయెకల నద్దియే సిత్య( ప్రమాణ 
(గంథ మగును. 

సకల విషయ సంశోభితమయిన యిట్టి సమ్మగ (గంథమును సర్వజ్ఞుండయినను సిస్పహాయముగ 
రచియింపంజూలండు. అనేకులమొక్క._ సాహాయ్యమా వశ్య కము. ఆం(ధ్ర దేశములో నయ్యయి 
విషయముల: భారీణులయి (పామాణిక క రృలనందగు, విద్వద్వర్యులు చావినీడునకుం దోడ్పడియుం 
డుట మయొంతయు: గొసియాడ(దగిన సంగతి. ఎల్ల రును (బ త్యేకముగం 'బేర్కొనందగినవార 
యయ్యును స్థలము చాలనందున దృష్టాంత రూపముగం' గొన్ని వ్యాసములను దత్కర్తలను 
మాత్రము 'పేర్కొందును ;___ 

1. అదిమ సివాసులు.____గిడుగు వేంకట సీతాపతిగారు. 

2%, ఆంధ్రుల చర్విత్ర__పుట్టపర్తి శ్రీనివాసావారిగారు, 



రి 

కాందూ మతము...ఉన్న వ లన్నీ. ఉనా రాయణగారు, 

ఆంధ వాజ సయ చరిత __పింగళ లల్నీ ఎకాంతముగారు, 

జాతీయోద్యమములు---భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు, 

రాలా తాలు శిల్పము... అడవి బావీరాజుగారు. 

ఉదాహరణముల నింతటితోంజూలించి యీ (గంథ [శుతి ఫలముల నా మనస్సునకుందజ్రై 

నట్లు నివేదించెదను. ఆంధ్రుల సర్వతోముఖమాహాోత్మ ము గ్రుడ్లివానికయినను గోచరింపక 

పోదు. ఆంాభిమానము విజృంభించును. రిత్తకోరకలతో వట్టియాసలతోం బోక యా యభి 

మానమునకు ననుభాపమయిన రీతిని నడచి. కడ తేరుదమను శ్రద్ధయు జనించును. వ ర్రమానమున 

కును ఛావికిని ననువగు రీతుల (బవ ర్రింపవలయునను నుక్సావాముతోసూడ నా రీతుల తెబుం 

గును నిక దపబుచును. వర్తన లేని జ్ఞానము నివ్ఫలము. జ్ఞానములేని వర్తన దువ్ఫలము. -ఈ 

శంటిని సమన్వయింప వలయునన్న జ్ చరిత్ర జ్ఞానముతో పాటు ఆధుసిక విషయ నిమర్శన 

శ శ్రీని భవివ్య దృస్టీని గలిగియుండవలయును. చేశాభినృది కాభారములయిన యిట్టి (క్రీయలకును. 
నీద్ధులకు నీ సంహిత యేకవిధములందోద్బడగలదు. 

ఇది మంచి శెలిసి (బాయంబడియున్న ది. కొన్ని క వ్యావహారిక భావయం 
దును మజికొన్ని సలకుణమైన. [గ్రాంధిక భాషయందును' (వాయంబడీ" యుండుటలో పీనియుక్క. 
తారతేమ్యుమును [గ్రహించుట కవకాశము ' గలిగియుండుటయు నొక విశేషము. లవణ సమన 
తమో లవమణాతీతమో, ౩ (పతివ్యాసమును విస్పష్టార్ధవంతము. ఇది రస ్ పపధానము గాదు; విషయ 
(పథానము, కావున నర ర్గవెశద్యమున శే. ప్రాముఖ్యము, - - అది యిందున్నది గావున నే కొదువ. 
యును లేని ని పరిపూర్ణత్వము గల్తినది. | వ. 

ఈ సంహితను సృష్టి కిదెచ్చిన మాగంటి బావినీడునకు భావరొక్క_యు దేశమురొక 3 
అ బరముగాం గృతజ్ఞతాభివందనములను సమర్పించుచు నాతని ధన్యత్వముంగాసియాడు. 
మననం ఆంధ్రదేశ మున ' నూరూరను నింటింటను నీ న స. వ్యావ్నీ సము 

'_ రటవుంచి రామలింగారెడ్డి, లు స 



Vases cs 1 

న భూమి 
వదక మేంగినా ఎందుం గాలిడిన 

ఏ ఫీఠ మెక్కి నా యెవశెదురయిన 

పొగడరా నీతల్లి భూమి భారతిని 

నిలుపరా నీజూతి నిండు గర్వము 

"లేదురా యిటువంటి భూదేవి యెందు 

లేరురా మనవంటి దీరు లింకెందు ! 

ప్ర పూర్వపుణ్యమో వ్ యోగబలమొ. 

జనియించి నాం వీ స్వర్షలోకమున | 

ఏ మంచి పూవుల౯ా (వేమించినావొ 

సిను మోచె నీతల్లి కనక గర్భమున ! 

అవమాన మేలరా అనుమాన మేల 

భరతపుతుడ నంచు భక్తితోం బలుక |! 

---రాయ(వోలు 

కాల లాలా. 



వ 

ప్రబో ల స్ట 

అమరావతిపట్టణమున బౌద్ధులు విశ్వ 

విద్యాలయములు జు నాండు, 

ఓరుగల్లున రాజవీరలాం ఛనముగాం 

బలు క్ర శాలలు నిలుపు నాడు, 

విచ్యానగర రాజవీధులం గవితకు 3 

పెండ్లి పందిళ్లు కప్పించు సాడు 

పొట్నూరికి సమీపమున నాం[ధ సామాజ్య 

దిగ్గియ స్తంభ మె ల్రీంచు నాండు, క 

ఆం[ధ సంతతి కే మహితాభిమాన 

దిన్య దీషా సుఖస్ఫూ ర్తి ఫీవరించె 3 

నామహావేశ మర్ధించి యాం(ధులార 

చల్లు. డాంధలోకమున నకుతలు చేడు! 

ఫే 

9 

కృష్ణా తరంగపం శ్రి (త (తుళ్లి లింత 

నాంధ నౌకలు నాట్యమాడు నాడు, 

ఇంటింట 'దెళ సాహిత్య దీపములతో 

నాంధ్ర తేజస్సు రాపాడు నా(డు, 

సుకుమార శీల్పవస్తు పపంచము నందు 

| నాం|ధ నెపుణి పంత మాడు నాయ. 

సమర సేనావ్యూవా జయపతాకల | క్రింద 

నాంధ్ర పౌరుషము చెండాడు నాడు, 
న. చూచి సంతోషమున తతషాష్ గర్వ గ గ ere మాచి ఆంధ్ర పుతీపుతు లందలలరు ఇ శవ... ౧. ఇాంల్కి నందాక లేడు విశ్రాంతి మనకు 
3 పక ( న్, కంకణ విసర్ణనల కీది కాలమగునె ! (| 
వ్ న శ రాయ ప్రోలు" 

[ 

ల! ర్ట 

ROSARY తతా Reh 2 0 



విషయసూచిక 

అధ్యాయము, 

ముదటి భాగము 

l. ఆదినుండి ఆం|ధులవరకు 

బుగ్వేదయుగం క్కి మొత క్క నూత ర, బౌద్ద ర్ ఆల్సికాండరు దండయాత్ర 7. 

PA ఆం|ధభూమి 

బుతువ్రుల్కు ఆయనములు 1ర్క్ తెలుగు జిల్లాలు తాలూకాలు 16. 

రి. కాలాను కవుణిక 

ఆర్య(ద్రావి'డాది ఫాపులం మాటలాడువారి సంఖ్యలు 22, జగత్కాల పరిమాణము, (పాథ 

మిక విద్యావ్యా ప్తీకి ఆయా 'దేశములవారు చేయు వ్యయము జనుల వృత్తులు ఆయార్దా 
యం, అకురాస్యుల సంఖ్యలు 28, మనదేశ ఎవౌల్యం, జనసంఖ్య 24, ముఖ్య మలేస్థుల 

సంఖ్య 2ర్క్ భాసల ననుసరించి జనసంఖ్యలుు పల్లెలలోను పట్టణములలోను గల జనసంఖ్య, 

నదులపొడవ్రు దేశసంపద, (ప్రభుత్వోద్యోగుల వేతనములు 26, ఇతర చేశములలోని ఉన్న 

తోద్యోగల వేతనములు (ప్రధాన నగరములు, జనసంఖ్యలుు (ప్రపంచ చరిత్రలోని ముఖ్య 

ఘట్టములు 27, హిం౧దూదేశ.చరి(త్రే ఘట్టములు 28, ఆంధ్ర దేశ చరిత్ర ఘట్టములు లికి ఆంధ్ర 

"దేశము, విద్య, ఘట్టములు 84, ఆర్థిక పరిస్థితులు రర నవయుగ నిర్మాణములు పరిశోధ 

నలు 86, -గాంధ్ మహాత్ముని ఆంధ్ర) దేశ సంచారము 8, 

\ 

రెండవ ఫాగము.__వుతము 

4. హిందూ మహమ్మదీయ స్తవ మతములు 

హీందూమతము---ఉన్నవ లమ్మీనారాయణ 40, దేవాలయములు ర్లి, మఠములు ర6, 
(బహ్మసమాజము ర9్కి దివ్యజ్ఞాన సమాజము 60, రాధాస్వామిమతము 62 మహమ్మదీయ 
మతేము 6క్కి  _క్రై_స్త్రవమతము 66, ఆంధ్రుల ఆధ్యాత్మిక పాతిక మనోవికాస పరిణామ 
ములకు కారకులు 71, తెలుగు జిల్లాలలోని వివిధ మతస్థులు 73. 

మూడవ భాగము 

ఫ. సంఘ సంస్క-రణము 

6. సాంఘీకనేవ ; దానములు, మరణశాసనములు " 

పుటలు, 

1-38 

1-9 

39-74 

75-94 

75-83 

84-94 



10. 

Hl. 

12 

ఆవిమనసివానులు డా! గిడుగు వేంకట నీతాపతి 

96, కోదులు 989, జాతపులు, దొమ్మరులు 99, చెంచులు 100, కొరవలు 101, లు 96, స చలా కమం 

ఏనాదులు 102, లంబాడీలు 108. 

ఆంధుల చరిత్ర డా! పుట్టప రి శ్రీనివాసాచారి | 

మార్యులనాటి ఆంధ్ర) (ప్రశంస 107, శాతవావానులు 109, ఇత్యాకులు 11% బృహత్నాలా 
యనుల్కు సాలంకాయనులు 115, విష్ణు కుండినులు 116, పల్లవులు 11ర్కీ కోళింగరాజాలు 

118, చాళుక్యులు 120, తూర్పు బాళుక్యులం 12, కాకతీయులు 123, Fie స 
ఫామినీరాజ్యము 125, విజయనగర రాజ్యము 127, (బిటిమ్యగం నాటీ ఆంధు)ల చరిత 
132, మన చగిత్రరచన్క పరిశోధకులు 184, 

రాష్ట్రేతర, ఖండాంతర -అంధు)లు ॥ 

సంస్థానాంధు9లు 138, రాష్టే్ర్రృతరాంధు9లు 144, దేశాంతరాంధు)లు 152, చేన్న ఫుగి 
ఆంధు)లు 155, 

జమోాందారులు 
a 

జమోందారుల ఆలయము, (ప్రభుత్వమునకు చెల్లించు .పేప్కను 165, ఒరెత్వాకీ పద్దతి 
పన్నుల వనూలు విధానము 168, ,నెకు=జమోందారీ సమస్య 169, జమోంచాగులం ఆంధ 
చేళశమునకు చేసిన చేలు 172, 

అయిదవ భాగము అరిక్ష సంపడ పకకి ద
ై
 

వ్యవసాయము 

జాతి సంపద వృతము (చిత్రము) 174, పంటల వివరములు పరిమిత్సి విలువ 177, తిను పెంారములుు ఇతర దినుసులు వస్తువులు 179, సామ్రైతలు 180, కెలుగతోట 18 పశుసంపద 

గోవ్రలు 188, గొల కుక్కలు 18 సామెతలు 186, పశుసంపద పట్టికలు 187, కుళ్స్యేమాంసయులుు (సర్గ పక్షులు 106. స్త 

” డౌవరి చెల్లా 199, కృష్ణు డెల్టా 192, కర్పూలుకడపకాలువ 195, పోలవరము అంక నీ అ (ఈ డ్రొకెక్టలు 197, ఇరిగవన్ నివేదికలు సాఫపబడ్తి వివరములు 

శచీ ను 4 

నాలుగవ భాగము. చరిత హ్; 

పుటలు, 

05-17 

95-10: 

105-136 

137-161 

162-172 

173-250 

15-182 

183-190 

191-198 

199-202 



అధ్యాయము. 

15. ఖనిజ సంపద 

16. విద్యు చ గ క్తి 

17, పర్మిశమలు 

18. 

19. 

20, 

21. 

22, 

భారత దేశ పరిశ్రమల 219, చెన్నరాజధాని పరిశ్రమలు 217, గృహ పర్మిశ్రమలు 228, 

సినీమా పరిశ్రమ 2928, ం క 

సరకుల విడుదల 

విడుదల మార్తములు 2కికి 'సంతేస్థలములు 235, ఎగుమతి దిగుమతులు 286, లేవు స్థల 

ములు 287, 

ఆ సి, బ్యాంకులు, కం పెనీలు 
అల 

వ్యవసాయసంపద 241, రైతుల అప్పులు 24ర్రి బుణ విమోచన చట్టము 244, పారిశ్రామిక 

సంస్థలు 245, 'సహశకారోద్యమము 247, 

ఆరవ భాగము... ఆరోగ్యము, ఆటలు 

వైద్యము 

ఆంధులు= ఆయు శ్వేదము 252, యునానీ అలోపతి వై ద్యము 256, విదేశములలో ఊన్నత 

పరీక్షలలో కృతాట్ధ్టలయిన ఆంధ్యలు 259, వైద్యములో "పెద్ద పరీక్ష లిచ్చిన ఆంధ్ర శ్రీలు 

260, ఆంధ్ర దేశమందలి . వై ద్యాలయములు, వైద్య సంస్థలు 261, (పకృతి వైద్యము 262, 

హోమియోపతి 26ఓ£ పశువై ద్యము 2605, 

ఆరోగ్యము, ఆటలు 

విద్యార్థులకు వైద్యపరీకు 268, పుష్టినిచ్చు ఆహారము 269, ఆటలు=పొటలు 270, మల్లుల్పు 

వస్తాదులు మొ, 271, 

ఏడవ భాగము... తెలుగుభాష 

మొదటి (ప్రకరణము-ఆంధ్ర వాబ్బయచర్శిత్ర శ్రీ పింగళ లక్షీ ్ మకాంతము 

(ప్రారంభదశ 277, నన్న యయుగము 279, 12వ శతాబ్ది 281, తిక్క_నయుగము 18వ శతాచ్చి 

283, ఎఆనయూుగము 2రిర్క్ (శ్రీనాథునియుగము 287, కృష్ణరాయల యుగము 290, దక 
ఆ 

ణాంధ్ర యుగము 290 శీణయుగము 298, ఆధునికయుగము 800, 

రెండవ [పకర ఇణము-సాహిత్యా నుబంధ ములు (1-6) డా! ఏడుగు చేంకట సీతౌపతి ,... 

(1) నవ్య సాహిత్యము 803, (2) శతకచాబ్మయము 816 (3) (ప్రజావాజ్మయము 818, 

(4) డ్ర్రీలవాబ్మయము 819, (5) బొలవాజ్మయము 82క్క (6) లీపి భాహె పరిణామ 

ములు 825, 

పుటలు. 

203-206 

207-209 

210-231 

232-238 

239-250 

251-274 

251-266 

267-274 

275-397 

275-302 

303-333 
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Ma "i జ క గ్. pa ws) న. ఖీ Es క బ్ర జా జ్ 

సో ih 
న్న 

షై స్త amy క్ క వ్రలుం కాలఅము=క్ఫెతులు 334, కీతేకముల పట్టిక 336, (గ్రంధ (పచురణములు, 

Res gy. యగు స యు జ అట స్ో శ క | wn 
అకా పలలో తెలుపనకు కల సానము 359. 

హాటా తొష్టను:ంధము._8 తెలుగునాట వంగసాహిత నీ ద్రాభవము 

— జొన్న లగడ్ల సత్య నారాయణమూ ర్తి 
ముదము. 8 తెలుగునాట హిందీ భాషా [పాభవము 

| ఖో అష్టా tag) పల TR 
నే శు 

నం సాాలయములు 

1, గటి ంఛాలయముల స్థాపన జాతీయోద్యమములకు వాటి తోచ్చాటు కిక్షర్సి (శ్రీల 
కల ష్ ౮49% సంవార ul 9థాలయములు, (గ ంథ వర్చీకరణము తి50, ఆం(ధ్ర (గ్రంథాలయ 
సః ఫ్ రి NI ye గ క =. ఇ (ధో 
సంఘము 0కే. నిర్మాణ కార్యక్రమము 859%, "తెలుస జిల్లాలలోని (గంథాలయముల 

i సె గంధ సంవయము-ము, ధ్రితౌముద్రిత (గ ంభములు రిర్4. 

[1 జ 

వూార్షుకాఅచుందలి విద్యా సంస్థలు-ఘటికా స్థానములు అఆ(గహారములు దేవాలయములు, 
వోక్ములుం 853.360, (డైటిష్ యుగమందలి విద్యా సంస్థలు 360, (పాభథమిక విద్య 862, ఉన్నతి విద్యు 365 ఆం, ధ్ర విశ్వ కళాపరిమత్తు 865, సర్వకళాళశాలలు 869, సంస్కృత విన్యాసంస్థలుం తే జాతీయ విడ్యాలయములు 372, త్రీ విద్య 874, వృత్తి విద్య 877, ణా కాష్ట్రరిములందు (పతిభ గాంచిన ఆంధ్ర విద్యాధికులు 378. 

ట్రనుంు పుట్టి ఆగిపోయినవి 383, (ప్రస్తుతమున్న వి 884, రాష్ట్రే ప్రజ ధ్ర (తికలు 
అరే 

శీర్ కులపు ఈకలు 387 పంతులు న € ౫ ప్యత్రికలు ఆంధ దేశమునకు చేసిన సేవ ఆంగ్ధప(తికా (ప్రపంచమున 
ay, లు 

జ ట్ర ఆంధ్రదేశ పత్రికా రచయితల సంఘము 892, సంపాదఠుల సంఘము లర, పత్రికల పట్టిలు 394, 

గానిమిదవ భాగము__కళ (క్రీ అడవి బాపిరాజు 
15 | స న. త్ర లేఖనము 

ff A (శ. 3 

CORT 

ల సాల ఎత మొదటి తెలుప వార్తాప్మతికలు 881, మొదటి. “తెలుగ మాసపత్రికలు శ 

సాతి ల 

ప్ర్రటులు, 

334-339 

340-342 

343-345 

546-356 

857-3179 

380-397 

898-440 
398-419 
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అధ్యాయము. 

2 సంగీతము, నాట్యము, ఉపకళలు 

సంగీతము 420, నాట్యము 426, ఉపకళలు-తో లుబొమ్మల నాటకములు 429, నాటక 

ములు 480, హారికభలు-ప్రరాణములు 4లిక్సి సినీమాకళ 4984. 

తొమి దవ భాగము... జాలీ యోద్యమములు 

%ిరి, (1) కాంెసు ఉద్యమము కీ డా! భో, పట్టాభి సీతారామయ్య 

(2) ఆం థోద్య మము (శ్రీ కొండా వెంకటప్పయ్య గరుక 

(3) స్రీ ఉద్యమము 

(4) శెతు ఉద్యమము 

(5) కార్మికోద్యమము 

(6) క ఉద్యమము 

(౧ యువజన సంఘములు 

కులసంఘుములు 
నా 
09౦ 

(9) న కార్యక్రమము... 

(అ) హరిజనోద్యమము (౪) ఖద్దరు ఉద్యమము (ఇ) వయోజన విద్య 

(10) హీందీ (పచారోద్యనుము 

యే జస్టిన్ పార్టీ 
౬ లు 

జ ర్స్ ౨ (12) వివిల్ ఎ పార్టీ 

పదియవ భాగము 

ఆ రా డా! గిడుగు వేంకటసీతాపతి 29. ఆంధ్ర జిల్లాల చర్మిత__డా ంకటనసీతాప 

నూతన విశాఖపట్టణ జిల్లా చరిత్ర 508, జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ స్థలములు 511, తూర్పు గోదావరి 

జిల్లా చరిత్ర 12 జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ స్థలములు 514, పశ్చిమ నోడావరి జిల్లా చరిత్ర 

జిల్లాలోని ప్రసిద్ద స్థలములు 510, కృష్ణు జిల్లా చరిత్ర 519, జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ స్థలములు 520, 

గుంటూరు జిల్లా చరిత్ర 521, జిల్లాలోని (ప్రసిద్ధ స్థలములు ర22, "నెల్లూరు జిల్లా చరిత్ర 528, 

తిత౭ఆ , 

గ్ 2 యర, ఆ శ జిల్లాలోని (ప్రసిద్ద ప్టలములు ర్24, కడప జిల్లా చరిత్ర ర్2ర్స్ జిల్లాలోని (ప్రసిద్ధ స్థలములు 

రఏర్కి కర్నూలు జిల్లా చరిత్ర 52/% జిల్లాలోని (ప్రసిద్ధ స్థలములు ర26, అనంతపురం జిల్లా 

చరిత్ర 580, జిల్లాలోని (ప్రసిద్ద స్థలములు ర్తి1్రే బళ్లారి జిల్లా చరి(త్ర ర82, జిల్లాలోని ప్రసిద్ద 

స్థలములు ర్లిక్సి చిత్తూరు జిల్లా చరిత ర్రిక్కీ జిల్లాలోని (ప్రసిద్ధ స్థ స్థఅములు ర్తిక్కీ ఓరుగల్లు 
థి 
(వరంగల్) జిల్లా చరిత్ర రతిరి జిల్లాలోని (ప్రసిద్ధ సిద్గ వులు 587, ఇంటి ' ేళ్ళ కాధార 

పుటలు, 

420-440 

441-507 

441-451 

452-458 

459-466 

467-474. 

475-480 

481-485 

485- 

486-487 

488-504 

505-506 

906-507 

_ర507- 

508-537 



16 
అధ్యాయము, 

పదుకొండవ 
భా౫ము 90. ఆంధ్ర దేశాభివృద్ధి ఎట్లు చేయనగును ?__జ్లా భో, పట్టాభి నీతారామయ్య త 

పం డెండవ భాగము 31. ఎవరెవగు 2 

పదుమూడ్రవ భయము అనన 
నన 

నక 

లే, అవీ-బ్రవీ 

(1) ఆన్న త పదన్రలలోచని ఆం[ధులు 
(2) WES ఆంధ రాష్ట్రము 
(3) డోళ్ల "వేల్లు ఉచ్చారణలో మార్పు 
(4) ఆంధ్రులు, అప్పుడు-ఇప్పూడు._ జొన్న అడ్డ సత్య్నారాయణమా- రి 

పదునాల్లవ భాగము 
ననూ 

33. ఆధార (గ్రంథముల పట్టిక 
(గ్రంథ సంపాదకీయ వర్షము అ శీ కే గరపాడ అప్పారావుగారి జేక్య క్రీ గీతము నుంగళం (జాతీయనగీత్రి 

588-_541 

అ " క42ి_కక్ట9 

560-579 
560- 
566- 
566- 
567-572 

573-574 

574, 

లగ 

576 



గా అ 

పరర గాదా 

DORs B00. 9800 | 

I “ఆశ్చర్యము ల కెల్ల నాస్పదంబాదిత్యు( | 

=== డాతని వలనన భూతజాల 
== మభిలంబు(జరియంచు 

నదియచ్చెరువుగాదె” | 

ఎ-ఫారతం శాంతి ఆ, 6 

విషయసం[గహము : భూమి పుట్టి 200 కోట్ల సంవత్సరాలు; 
మానవుడు పుట్టి లక్ష సంవత్సరాలు; కౌస్త నాగరికత పొంది 
పదివేల సంవత్సరాలు; మొట్ట మొదటి నాగరిక సంతతులు 
మూడు : నైలునదీ తీరాన హెమైట్, యూ్రటిన్ - మైగిస్ 
తీరాల నెమెట్, సింధుతిరాన ఆర్యసంతతులు (క్రీ. పూ. 8000) 

రత దేశమందు ఆదిమవాసులు, 
- మొదటిది హిందూ మహాయుగము (క్రీ. పూ. 2600 క్రీ శ, 
1200) అందు బు గ్యేదయుగం (క. పూ, 2500-1400), తత 
యుగం (క్రీ, పూ, 1400-1000), సూతయుగం (క్రీ. పూ. 
1000-567), బౌద్ద్ధయుగం (క్రీ. పూ. 567 -కీ.. శ, 500), 
మౌరాణికయుగం (కీ. శ. 500-1200). ఆంధ్రుల చర్మిత్ర (సౌరంభము, 

(ద్రావిడులు, ఆర్యులు; చరిత్రలో 

ఆంధ్రులనరకు 

రహో ! మనభూమి ఎంక"ెద్దదో ! సుమారు 8000 మైళ్ల 
అడ్డశాలత్క 24,000 మైళ్లు చుట్టుకొలత, 19,69,50,000 

చదరపు మైళ్లు వెళాల్యముగల బూమి "పెద్దది కాదనగలమా ? 
చాలా "పెద్ద టే? శాస్త విశాలమైన ఈ విశ్వములో అనేళ్ల 
కోట్ల లోకాలుగల ఈ (బ్రహ్మాండములో ఇంతే "పెద్ద భూ 
మిన్నీ. ఒక చిన్న బిందువువంటిదన్న విషయము గు ర్రించారా? 
సూర్య కుటుంబములో సూర్యుని చుట్టును తిరుగుతూ అకిడ 
(గ్రహాలలో భూమి నైతేము ఒక (గ్రహము, కొన్ని (గ్రహా 
లకంకు "పెద్దదే అయినా. కొన్ని (గహాలకంకు చిన్న ది, 
గురుని అడ్డకొలత్ సుమారు 88,640 మెళ్సు అనగా భూమి 
అడ్డకొలతక్రు 11 రెట్లు అధికము, సూర్యుని అడ్డకొలత 109 
రెట్లు అధికము. అయితే, సూర్యుడు మనకు ఒక్ష చిన్న 
వింబమువలె కనబడుతున్నా డేమి? మన భూమికి 9,29,00,000 
మైళ్లు దూరంగా ఊన్నాడు గనుక, మన భూమి సూర్యు 
నికి ఒక చిన్న చుక్కవలె కనబడుతుంది, 

తక్కిన (గ్రహముల వలనే మన భూమిన్నీ నూరయ్యని చుట్టూ తియగుతూ  ఊంటుంది, గ సూర్యని చుట్టూ ఒక్క 
సారి తిరిగి రావడానికి 8రర్ దినముల ర్ గంటల 49 మినిట్ల 
46 సెకండ్లు పడుతున్న దిశ్సీ అంటే భూమి నెక్రిండుకు 184 
మైళ్లు అనగా గంటకు 66,600 మైళ్లు పరుగెత్తుతూ తిరుగు 
తున్న దన్న మాట, అన్ని శ శ్లకంకు ఎక్కవ వేగంగా పో 
తుందనే పంజోబుమెయలు వడి దీనిలో ఎన్నో వంతు 2 ఇంత వడిగా పరుగౌత్తుతున్నదిగనుకానే దీని త్ర తృరందశ్నీ 
కాల అడ్డకొలత దీని నడుమను తూర్పు-పడమరలుగా తీస 
అడ కొలతకంశు కొంచెము తేక్కు_క, అం ప్రే డ్ త్తర 
దకీణాల భాగాలు. కొంచెము అదిమినట్లుంటవన్న మాట, | 0౧ 



అఆంధ్బిస౦్వస్వము 

#2 ల Va <— 2, ఏ9.909మైళ్లం(... 

వాషీసము 2,160మై, + 

ఖ్ 
వీ 

అందుచేత నే భూమి మొ త్తముమోిద గుండంగా ఊన్న దన 
వచ్చును గాని సరిగా బంతివతె గుండ్రంగా ఊన్న దని చెప్ప 'లేము, గుండ్రంగా ఉన్నదంచ్పే నున్నగా. సైతము ఊం 
టుందనరాదు, భూతలమున మనకో కనబ డుతూ నే ఉన్నవి, కొన్ని చోట్ల ఎ కన పర్వతాలు మరికొ 
న్ని-ోట్ల లోతెన సముద్రాలు కలవు, గాని ఎంత EE (౬... పర్వతమెనా ర్ మెళ్ళకం కె ఎర్కు_వ ఎత్తుగా ఉండదు 3 ఎం లే లోకెన సము[ద్రమైనా 8 మెళ్లకంకు ఎక్కువ లోతుగా ఉండదు) 19,69,50,000 చదరపు 
భూగోళమందు ఈమాత్రపు 
మోది ముడతల వంటివి వ్ 

మహావిక్ళ్యమలాే భూమి చిన్న చుక్క_వంటిదే అయినా 
మన దృష్టికి భూతేలము విపులముగా వ్యాపించి యున్న ది గనుక్క ఈ మహా(ప్రపంచములో మానవు డెప్పు డేనిధమయున ఉద్భవించాడు ? మన. భరతవర్ష ము ఎక్కడ ఉన్నది ? అందులో మన ఆంధ దేశము మన జిల్లా మన ఊరు ఎక్క డ ఉన్నవి? మనదే ఛర్మిత్ ఎట్లు పరిణమించినది ? వన చేళభాగ్య మెట్లున్న ది మన విజ్ఞానము ఎంతవరకు. విక నించినడి ? క విధముగ అనేక విషయములు మనము “తెలు సుకోవలసి యున్న ది, అందుకే మనవారు (పావీన కాల మునుండిన్ని (ప్రతిదినము. మూడు "వేళలను సంధ్యవార్చి నప్పు డును శుభమేకానీ అకుభయే కాన్స్ కర్మలనుస్థించి నప్పుడంను చెప్పే సంకల్చ్పములో “శ్వేత వరాహా కల్పే వైవస్వత మన్వం తే రే. . , కలియుగ (ప్రథమపాదే జంబూర్వీశ్చు రతేవకే భరత ఖండే "మేరో దకీణ డా గంగాకావేరీ మధ్య భాగ, క అని తామున్న చేళము తీథివారనక్షత్రాల లెక్కతో కాల 

సు నిర్ణయించు కొంటూ ఉంటారు 

ఎతుపలాలు 
—o0 (౧ 

మైళ్లు అైళొల్యంగల 
ఎత్తు పల్లాలు వడలిన వంకాయ 
అంతగా పరిగణింప దగినవి 

. 
‘ 
i గా 00మై | జా స!05 సం హా న Fs ఉక 

ఇ 

వకొసము.7915మై, 

భూమికిని సూర్యునికి చందునికిగల దూరము 

త్ 

లీ 

P ps 
; ఇ ధా వ్యా 664.3] 

” 

ఆరంభములో కొన్ని యుగాలవరక్ష డాష్షాధిక్యము వల భూతలము ఏ (పాణికిని వాసయోగ్యముగా ఉండేదికాదు వీమ్మట కొంతకాలానికి భూమి చల్లపడీన తర్వాత స్టావరజ, గమజీవకోటైి వివిధరూపములు దాల్చి ఉద్భవిల్లినది, అయ దులో కొన్ని జలచరాలుగాను, కొన్ని భూచరాలుగాను పః జమించినవి, జంతుపరిణాముములోే నరజన్మ వానరదళ దాటి "నేటికి ఉత్కృస్టమెనదిగా కనబడుతున్న ది, 
ఈ మానవకోట్రిక్రి సంబంధించిన జగ న్నాటకములో మన దేశమా[క్రమించియున్న రంగస్థలమున్ను మన భారతీయులు-_ అందులో ముఖ్యముగా మన ఆం(ధ్రులు ధరించిన పాత్రస్వ 

రూపమున్ను “తెలుసుకొందాము, 
ఈ విశ్వములో మన భూమి పుట్టి సుమారు 200 కోట్ల సంవత్సరాలు అని పాళ్చాశ్యశా స్త్ర జ్ఞులును 400 కోట్ల 'సంవ త్సరాలని మనవారున్ను అంటారు,) ఈ భూమిపై గల సకల స్టావర జంగమ (పొణికోటిలేను, "మానవజాతి పుట్టి సుమారు లక్ష,సంవత్సరము లయి ఉఊండవచ్చునుపో అందులో సుమారు పండెండు'వేల సంవత్సరముల (కిందటివరకును మానవుడు ఆడవిజాతి జంతువులవలనే నిలకడలేక తిరుగుతూ, "వేటచ్చేన్సి మృగములను పకులన్కు నీట్రిలో దొరకు చేపలను తింటూ జీవించినాడు. శ్రా _స నాగరికత పొంద్వి పశువులను "పెంచి నాగలితో భూమిదున్ను టకు మొదలు'పెట్టి పదివేల సంవ త్సరములయినను కాలేదు, అయితే, మానవు డెప్పుడును తనతోడివారలతో సంఘవారియై జీవించిచనే -కాని ఏకాకిఘై జీవించలేదు, భూమి దున్ని పంటలు పండించుకొంటూ, స్థీరనివాసము లేర్నరచుక్రొ- స్టీతిలోనికి మానవుడు వచ్చేసరికి మూడు నదీతీర (ప్రదేశములందు మూడు _ మానవజాతిసంఘ ములవార్యు పల్లెలు నగరములు నిర్మించుకొని చెప్పదగిన నాగరికత, విజ్ఞునసంప త్స ౫లిగి అభివృద్ధిపొందుచుండిరి; 



al లునదీతీరములందు - “హె మైట్ సంతతివారున్నుు యూ 
టిస్ - కైగిస్నదీతీరములందు సెమైట్ 

౦ధునదీతీరములందు ఆర్యసంత తివారున్ను , 

ఆర్యులు మనేశమునకు వచ్చేసరికి 'చేశములో అడవి 
జాతులవారున్ను, (ద్రావిడులున్ను ఉండేవారు. వీరిలో అడవి 

సంత తివారున్నుు న్; 
20 

జాతులవారు దేశములో అనాదిగా ఉన్నవా శే అనిని 
(దావిడులు ఆర్యులవల నే ఆర్యులకు పూర్వము చాలాకాలము 
(కిందట వచ్చియున్న వారనిన్ని చరిత్రకారుల అఫి సాయము, 
అడవి జాతులవారనగా వేటి 

ముం డాలు 

సంతౌలుల్కు  గదబలు, 

వీరి 
చరిత్ర "తెలుసుకొనుటకు ఆధారములు కడుతక్కు_వ, బుగ్గే 
దములలోను, ఆ తర్వాతి (పాచీన (గంథములలోను శబరులకు 

సంబంధించిన 

'సవరల్కు మొదలయినవారి వూర్వులు, 

వాక్యములున్న వి. (దావిడులు స్త ఆమ్యల 
సంపర్కము కలిగిన నాటికే నాగరికులయి. ఉండిర్వి పల్లెలు, 
పట్టణములు, నిర్మించుకొనియుండిరి; వ్యవ లు శ్ర 
సాయము సాగించుకొనుచుండిరి; మొద 
లయిన లోేసహాములతో పనిముట్లు, గృహోపకరణములు 
చేనుకొని వాడుకొనుచుండిరి; రవ నెల్లాలు, 

నగరములు 

రాగ్కి ఇనుము, 

గంధపు చెక్కులు 
ఏనుగు దంతములు, బియ్యము ఎగుమతిచేసి ధనమార్చించు 
కొనుచుండిరి ; ఆలు మన దేశమునకు వచ్చిన సరికి ఉ తర 
హిందూస్థానమునందు వ్యాపించియుండిరి, ఈ నడుము కొద్ది 
కాలము క్రిందట. సింధునదికి కుడి-వెపుతీరయునందు (అనగా 
వాయవ్యపఫు కోటి. దాదు_ 
లార్క్మా_నా-కై లుచారిలోగల డో క్రిస్టేవనుక 83 మైళ్ల 
దూరాన మౌహేన్ జొదారోవద్ద ఒక (ప్రాబీననగరముయొక్క 
శీథెలభాగములు బయలు పడినవి, అక్కడ (తవ్విచూడగా 
(సాబినకాలమునందు ఒక నగరము వెలసీయుండినట్లు 'స్పష్థ్ర 
మయినది, అక్క_డ కనబడిన వస్తువుల (ప్రాబీనతను. బట్టిన్ని , 
అక్కడి భూతలస్వభావమును బట్ట్న్ని, ఆ (పావీన నగరము 
"నేటికి అయిదువేల సంవత్సరముల (కొందటిడై ఉండవలెనని 
శానృజు లూపొంచినారు, అనగా బుద కాలమునకు (ఈషా 
పూర్వమందు నెలసియుండిన నగరమని ఊహిం-చవలసీ 

da 6 ళ్ యున్నది, ఆ నగరముయొక్క విషర్హత ; అక్కడి వీధుల 
పొడవు, వెడల్పు ; అక్కడి గృహనిర్మాణము 35 అక్కడి 
”ప్పమందిరముల _ శిథెలభాగములు 3 అక్కడి. "పెద్ద "పెద్ద 
కా డీలు అందమయిన నగిషీపనులుగల కుండలు, గోలెములుః 
స్రీలు ఆభరణముగా.. ధరించు పూసల పేట రాగితోన్సు 

నా 

ఆదిసుండ ఆంధు్రులవరకు 

రొతితోను చేసిన విగ్రహములు పాత్రల్కు దంతపు వస్తు 
వులు వివిధములైన పనిముట్లు "మొదలయిన వస్తువులు ఆ 
నాడు ఆ (పాంతే సందుల జనుల నాగరికతను తెలియడేయ 

గలవు. _ అంతకం కొను ఎక్కువ ముఖ్యమయిన వింతవస్తువు 
లే వనగా పోతపోసిన చిత్రములున్ను, "రేఖాగణిత శాత 

ఈ (వాతలు 
తృ ప్పికరముగా చదివి అర్ధము చేసుకొనడము "నేటికింకా ఎవ 
రికిని సాధ్యముకాలేదు, చిత్రములలో ఎద్దు ఖద్దమృగమ్యు 
ఏనుగు ఎనుబోత్కు ప్పలి "మొదలైన జంతువుల బొమ్మలు 
గలవు, ఈ నగరనుందుండినవారో (దావిడులో ఆర్యులో 
స్పష్ట్యముగా తెలియదు గాన్సి ఈ నగరము మనబేశమందలి 
(సావీననగరము లన్నిటను (పావీనతమమైన నగరమని 
మ్మాత్రము చెప్పగలము, 

మన దేశచరిత్రలో హిందూమహాయుగము మొట్ట మొద 
టిది. అది (క్రీ ఫూ, 2500 మొదలుకొని కీ 3, 1200 
వరకును వ్యాపించియున్న ది. ఈ మహాయుగమును చరిత 
కారులు అయిదుఫాగములుగా విభ జింతురు, 

'సంబంధముగల గీతలున్ను గల (వాతలు, 

(1) బుగ్వోదయుగయు (కీ వూ. 2500- 1400" 
(2) మొత్రయుగము >» HOO 1000 
(క) న్నూత్రయుగము >» 1000. ఈ7 
(4) బౌద్దయుగము ౨5 ల67-క్రీశ 500 
(5) పౌరాణికయయుగము (క్రీం శ, 500. 1200 

బు గ్వేద యుగము 

_ శీ పూ, 25001400 
సుమారు ఆరువేల సంవత్సరములకు వూర్యమే ఆర్యులు 

ఆసియా మధథ్యభాగమునుండి కొందరు యూరపు చేళము 
నకును కొందరు పారశీకచేశమునక్రును చెదరిపోయిరి, 
పారశీక దేశమునకూ పోయినవా[లోే క్రాందర సారళ్వి'బేళ 
మున నిలచిపోయిరి 5 కొందరు హిందూ బేశమునకు వచ్చిరి, 
యూరప్ ఖండమునందు వెలసిన భావులలోే (గీక్, లాటిక్ళా 
భాహలున్నుు ఆసియాలో వెలసిన ఖాపులలో పార్సీఫాషయు 
'వేదకాలమునాటిీ సంస్కృత భాపషయు, 
భాపుకు సంబంధించినవే ! 

.__ పహీందూదేశమునకు వచ్చిన ఆర్యులు మొట్టమొదట 
సింధునదీ తీరమునందు వసతు లేర్చరచుకొని, (క్రమక్రమముగా 
తూర్పు దకీణములకో వ్యాపించినారు. ౯ స్తంభ * శబ్దమును 

ఆనాటి ఆర్యుల 



తంధ్రనర్వన్వము 

ఇతర దేశస్థులం “హిందు ” అని ఉచ్చరించడం చేత వ 
దేశమునకు హిందూదేశమను పేరు వచ్చినది. ఈ 
ఆర్యులు వ్యాపించుతూ వచ్చిన డేశమంతటికినీ వ ర్థిన్తూ 
నది. తుదకు 

దేశమంత టికిని. 

ఆసేతుహి మామాచలము వ్యాపించిన మన 
~~ గ 9 | ప _ర్లించియున్న ది, సంధుశేబ్రము పాశ్చా 

త్యులు క ఇండస్ ” 

చేతు వచ్చినది 3 

ఆని ఉ-చచ్చరించుట చేత ఇండియా అని 

హీందూదేశముు ఇండియా అనుషే పేళ్లు 
రెండున్ను ఇతర దేశస్థుల ఊబ్బారణమును బట్టి వచ్చినవే, 
మన జేళమునకు ఆయ్యలం' పెట్టిన "పేరు ప దానిని 
బట్టియే భారత 'జేశమనుెకీ ఎరు నైతము వచ్చినది 

a బుగ్ట్వోదము యజు "శ్వేదము, క అధర్వ 
'జేదమ్ము అను నాలుగస వేదములలోను బు గ్వేదము మొదటిది 
గనుక్క ఈ యుగమునకు బుశ్వేదయుగమను. పేరు "పెట్టి 
నాము. ఈ యుగమందలి మనదేశభరి[త్ర ఇ 
ముఖ్యమైన ఆధారము బు "గదములో నే ఎక్కువగా కలదు, 

మనచేశమునకు [కొత్త త్రగావచ్చిన ఈ ఆర్యులకున్ను, అది 
వరకే న. (ద్రావిడులకున్ను , అడవజాతి చారి 

కన్ని, 'యాద్దములు జరుగుతూ వచ్చినవి, (ద్రావిడులు ఎక్కూ_ 
వగా సళ్ల జ లవాే ఆఅయునన్కు ఆ ఆయ్యలతో జరిగిన యుద్ద 

ములలో ఓడిపోయి, తూర్పదశీ ణఇములకు పోవుచుండిరి. 
ఆర్యులు కొంతకాలమునకు పంజాబు దేశమందలి సింధూనదీ 
తీరములంటే _ కాక్క సీంధుయమునా నదుల నడుమనున్న 
'ప్రచేశములందు నైతమ్యు, రాజ్యములు స్థాసీంచుకొనిరి, ఈ 
(పబెళశమునకు (బ్రహ్మావర్హ రమని పేరు, 

ఈ యుగమందు ఆర్యుల నాగరికత ఎట్లుం డెనో "వేదముల 

నుండియే మనను తెలుసుకోగలము, పల్లెలు నగరములు 
అందులో రాతి కళ్ట్రడముల్వు మందిరములు; పెద్దపెద్ద 
ల అందుండి నీరుతోడి కాలువలగుం డా టు టక. 

వ్యవసాయము; ఆవులు మేకలు 
గెలు బైలు గుర్రములు మొదలయిన "పెంపుడు జంతు 
వుల. చారమువడకుట్కు బట్టలు "నేయుట్క రంగులు వేయుట; 

కర్రతోన్సు లోహములతోను పనిముట్లు గృహోపకరణములు, 
అయుంధములు చేయుట; కవచము. శిరస్తా)ణము, డాలు 
కల్సి గం(డ్రగొడ్డలి, విల్లు: అమ్ములు మొదలయిన - - ఆయుధ 
హు. చెండి బంగారములతో చేసిన ఆభరణములు ఇట్టి 

విహయములకు "సంబంధించిన Se Sa oe 

దములో కలవుః a 

ఈ యుగములో ఆర్య, అనార్య ఛేధములేకాని, జూతీ 

మతే "భేదములు ఏర్పడలేదు, బు గ్వేదకాలములో శ్రీలు. 
కొొందఠతు బుషులతో కలిసి న ములు చెస్తూషా ండే వాత, 

మంత్రములు రచిస్తూ ఉహు యుద్దములలో పురుసు 

లకు తోడుగా నిలిచి పనిచేస్తూ కా హా అతి బాల్య 

వివాహములుగాని సహగమనములు గాని లేవు. ఫైలు 

స్వయంవర పద్దతిని వివాహమాడుతూ ఉండేవారు. తగిన 
వరుడు దొరకక పోవు స. (బ్రహ్మచర్య (వతోము ఫూ 

నుకొనుట చేతగాని కొందరు శ్రీలు వివాహనూడకుం డా 
ఉండి పోవడము సైతము జరుగుతూ ఉండేది, బు గ్వేదము 
నాటి ఆరయ్యలు అనేక దేవతలను కొలుస్తూ ఉండేవారు, అం 
తులా ముఖ్యమయిన దేవతలు ముగు్న : అగ్ని, యిందు 

డు సూర్యుడు, యజ్ఞ ములు 3 చేయుట ముఖ్యమైన ధర్మకర్మ 

గొ ఆర్యలం చూచుకొనుచుండేవారు, జంకువులను బలిగా 
దేవతలకు 'సనుర్చిస్తూ ఉండేవారు. మాంసము తినేవారు, 
మత్తు కలుగజేసే సోమరసము (తాగుతూ ఊండేవారు, 

శూర యుగము 

క్రీ. పూ, 14001000 
ఈ యుగమునందు యజుస్సామాధర్వ వేదములున్ను వేద 

ములకు 'సంబంధించిన (వాహ్మణములున్ను, ఆరణ్యకములున్ను, 

నిహత్తులుంన్ను , రామాయణ మహాభారతములున్ను రచిత 
ము లైనవి ఈ (గ్రంధము ఆధారమును బట్టి ఈ యుగ 
మందలి దేశేచర్నిత్ర తెలుసుకోవచ్చును, ఈ యుగములో 
ఆనేక రాజ్యములు వెలసీయుంశుట చేతను మాత్ర ధర్మము 
ఎక్కవ (వాముఖ్యమును వహించి యుండుటచేతను తశ 
యుగమునకు చ తొ త్రయుగమని పేరు వచ్చినది, ఈ యుగ 
ములో ఆర్యులు యమునానదీ తీరమును చాటి, Fae 
తీరము ననుసరించి, తూర్పు దేశము వరకును వ్యాపించ్చి రా 
జ్యము 'లేర్చరచుకొనిరి ఆ రాజ్యములలో ముఖ్య మైనవి 
కురు పాంచాల కోనలు విబేవా రాజ్యములు, కురు 
రాజ్యమునకు హా స్పినాపురము రాజధాని, హా స్టినాపురము 

“నేటి ఢిల్లీనగరమునకు చేరువగా నుం డెను, అక్కడి కురు 
జే క్రమనంచే కౌరవులక్ను పొండన్రులకును ఘాేరమైన య 
దము జరిగినది, కోరు రాజ్యమునకు ఆగ్నో యముగా పొం 
చాలరాజ్యముం చను, ఇది హిమాలయ పర్వతములనుండి 
చంబల్ (చర్మద్వతీ) నది వరకును .వ్యాపీంచినది,. ఈ జేళీము 



సందలీ నగరముఆలో కనోజ్ (కన్యాకుబ్దము), కాశాంప్ఫీ 

మధుర ముఖ్య మైనవి. పంచపొండవులకును భార్యయైన 

(ద్రౌపది ఈ సొంచాలరాజు కూతురే, నేడు బెద్. అను 

పేరుగల ఈ రాజ్యమునకు ఆనాడు కొసలరాజ్యమని చేసు, 

దీనికి. అయోధ్య రాజధాని, 

జ్యమే, 

కోసల, విదేహరాజ్యములకు సరిహద్దు గండక్ నది, 

శ్రీరామచం ద్రునిది ఈ రా 

దీనికి ఆగ్నేయ దికుుగా విదేవారాజముం డెను. మ రా ఛ్ 

| ar 
ముని భార్యమైన వీరో ఈ ని దేహారాజ్యము -నేలుచుండిన జనక 

మహారాజు కూతురు; 

చు సె తముం డెను, 

గనుక్క ఆమెకు వెదేహి అను 

-పెనిచెప్పీన నాలుగు ముఖ్యమెన రాజ్యములే' కొక్క ఇంకా 

చిన్న రాస నలల డను. పంజాబ్ మొదలుకొని వంగ 

"దేశము వరకును హిమాలయ పర్వతములు మొదలుకొని విం 

ధ్యపర్వతీముల వరకును వ్యాపించియుండ్న ఉత్తర హిందూ 

Ss వ. న నిండియుం 

- వ ర్రవునిగారు. ఈ oe రః ou విన్య 

కమాలయోాః అనీ అమరకోశమండు ఆర్యన్ ర్తశేబ్ద అ 

నము గలదు. 

ఈ యుగములో రాజులు పరిపొలించే రొజములే కాక 

నాయకులు. పరిసాలించే రాజ్యములు _నైతముండెను. ఆ 
పేరు, నాయరోలరో విరాట్టులని విరాట్ అనగా రాజు 

కానివాడని అర్థము, విరాట్టుల సరిసాలనమందున్న రాజ్య 

ములకు ప్రజాసత్తాక రాజ్యములని పేరు రాజులు పఠిసా 

ల్సూ ఉండే రాజ్యములలో నైనా రాజులు నికంకుశాధికారు 

లుగారు. బహుజనములు గల సభలు కౌర్యలోేచనమందు 

తోడ్పడు 'సమితివర్షములు మం( తీవర్చ్ణములం ఉండేవి, రాజుల 

ఆస్థానములలో కవులు "గాయకులు పండితులు పువోహితు 
క్ లు ఉండేవారు, పరిషపత్తులను పేర నిద్యాసీఠము లుండేవి. ఆ 

పరిపక్తులలో విద్యార్థులు శ్యాస్త్రములున్పుు కళలున్ను, అభ్య 

సిన్తూ ఉండేవారు, శ్రీలు. పురుషులు కలిసి విద్యాసీఠ 

ములందు విద్యాగోస్థి జరుపుతూ ఉండేవారు. 

రానూయణవమందు, రాముడు అయోధ్యను విడిచి లంకకు 

పోయినవరకును గల కథాభాగములో దేళస్థితిః సంబంధిం 

మహాభారతములో 

శారవులకును, సౌండవులకును, త్రో డ్పడిన ల పేళ్లు 

"రాజులే పేళ్లు క లవుః 

చిన ఘట్టములు ఎక్కు_వాగా' గలవు, 

ఆదీనుండీ ఆంధుీలవరకే 

సూత యుగము 
క్రీ పూ. 1000—500 

ఈ యుగములో ఆర్యల నాగరికతకును విజ్ఞానము 

నకును సంబంధించిన అభివృద్ది ఎక్కువగా కనబడును. 

అందులో. కల్పసూత్రములు వాన్టక రణనూ క ముల్కు పద్దర్శన 

ములకున్కు సంబంధించిన సూత్రములు వుట్టియుండుట చేత, 

ఈ యుగమునకు సూ(త్రయుగమని “పేరు తేగియున్న ది, (శ్రౌత 

స్నూత్రములందుు యజ ములు మొదలెన (శత కర్మలుచే సే వ్ ప 
విధమంతా చెప్పినారు, గ్భహ్యా సూూత్రములలో (పతి. 

గృహస్థున్ను చేయవలసిన 16 కర్మలకును సంబంధించిన 

వేదములలోనిభాహ ఈ యుగమునాటి కే 

(ప్రౌచినము కావనడముచేత్కు నలుగురికీ స్పష్టముగా తెలియ 
కుంటజేది, అందుచేత చికు వ్యాక రణము ఛందస్సు జ్యోతి 

ని బంధనలున్న వి 4 

పమ నిరుక్తము కల్పసూ (త్రము అనే హడంగములును పుట్టి 

నవి, 

పిమ్మట వ పడ్డం నములు అనగా (1) కెపీఫుసుం రచించిన సొం 

ఖ్యము (2) పతంజలి రచించిన దొదూగము (3) గాతముడు రచిం 
QO 

చిన న్యాయధర్మము (ఉ) కణాదుడు రచించిన వై శేషికవపీ (5) 
జైమిని రచించిన రాజ్యవిామాంస (దీనిచే కర ఇమోమాంస 

అని నైతము అందురు) (6) బాదరాయణుడు రచించిన 

క్ త్రెరమోమాంస (బ్రహ్మసూత్రములు). ఈ పడ్దర్గనములును 

ఆధ్యాత్మిక ఇందులో 

ఊ త్రరషోమాంస జీవునకు, పరమాత్మకు సంబంధముగల ఊప 

విషయములకు సంబంధించినవి, 

నిప.ద్వాక్యములను (పమాణనాక్యాముఖం గా చూపిస్తూ జీవ 

(బ్రహ్మాలకుగుల సంబంధమును నిరూపీించును ; (బ్రహ్మా విద్య 

కలదు $ గనుక, (బహ్మామోనూంస యను"పీరు సైతము దీనికి 

కలదు, ఈ (బహ్మసూ(త్రములకు ఇటీవల శంకరాచార్యులు 
దై చారల — అదై (తేపరముగాన్సు విశిస్టాద్ (త 

పరముగాను చె (తప వల; పరముగాను, దెతెపరంగాన్సు వల్ల భె 

చార్యులు శుద్ధాటై ప్రలేపషరము గాన్వు భాహ్యుములు రచించి 

తమతమ మతము లుద్ద రించి నారు, 

రామానుజాచార్యులు 

మధ్వాచార్యులు 

సూత్ర యుగము ఫూర్రియగునరికి (బొహ్మాణుల అధికారము 

ప్రబలమైనది.  (బొవ్మాణులు స్వర్గ మలై తక్కిన వర్ణముల 
వారిని స్వాధీనపరచుకొనుటకు ధర్మశాస్త్రములు, నిబంధ 

నలు తమ పవీముగాను తమ యధికారము నిరంకోశేముగా 

సాగునట్లుగానుు రచించినారు. వారితో 'డ్వాటు లేక తతి 

యులు గాని, వైశ్యులుగాని యజ్ఞ యా'గాదికర్మలు చేయు 



లో ఖో 

లో 
లీ 

| శ 

స. 
వాక. కోసల ట్, 

ఖ్ 

పరమధర్మము అని బోధించెను, 

నని జైనులు సాయంకాలము _ీకటిపడకమునుపే 

ఆంధ్వన ర్వస్వము 

టకు వీలులేకపోయినది. శూద్రుల దురవస్థ దుర్భరముగా 

నుండెను. వేదములు మంత్రములు ఊచ్చరించుటకేశాద్బు 

వినుటకైనా శూద్రుల క es తలేదనిన్ని, చేదమంత్రములను 

వినే సూ దులచెవులలో సీసము కరగించి పోయవలసీనదనిన్నీ , 

(బాహ్మణులు శాసిస్తూ ఉండుటచేత, (బాహ్మణుల పె తక్కి_న 

వర్ణములదారికి (కోధము అధికమగుతూ వచ్చినది. . అట్టి పరి 

సితులలో జాతి భేదము పొటీంపక్క అందరికిని సమాన మైన 

ల భోధింపవలెనన్న కోక కొందరికి పుట్టినది, 

వారిలో మహావీరుడు జై నమతమున్సు గ "తమబుద్ధుడు బౌద్ద 

మతమును బోధించిరి 

మహావీరుడు కీ వూ. 555 లో వైశాలి నగరమున 

పుటైను ఈ నగరము నేటి పాట్నా నగరమునకు ముప్పది 

మ్ల దూరమున ఉండెను, 

మందలి నాయకులలో, ఒకనాయకుని చిన్నకుమారు డీమహా 

వీరుడు, ఇతడు 80 యేండ్ల ఈడువాడు కాగానే, సర్వ 

మును త్యజించి సన్యాసియై న బోధించెను, వేద 

ములు బుషులు చెప్పినవేకాని అపౌరుపషేయములు కావు ; 

సశ్వేశ్వరుడు తటస్టుడై యుండును ; రక్షీంచుటగాని దండిం 

చుటగాని కేతు జీవ్రలందరును ఎవరికర్మకు తగినట్లు 

వారు ఫలమును పొందగలరు ; 

అక్కడి (ప్రజా 'సత్తాక రాజ్య 

అహింస ధర్మములన్ని టను 

ర్మాతి చీకటిలో భోజనము 

చెసిన యెడల చిన్నచిన్న పురుగులకు జీవహింస కలుగవచ్చు 

భోజన 

ములు ముగింతురు 3 నీరు వడియకట్టి (తౌగుదురు, 

బొద్దయుగము 

క్రీ. పూ. 567-క్రీ శ, 500 
దేశమునకు ఈశాన న్యదిక్కునగల్క ఒక చిన్న 

శాజ్యమును పాలించిన శాక్యవంశేపు నాయకులలో ముఖ్యు 

డయిన శుద్ధోదనుని కుమారుడు బుద్దుడు, ఇతడు నవయౌవను 
డుగా నున్నప్పడే విరాగియె మై అరణ్యములకు పోయ్యి రోగ జరా 

మరణాది.బాధలుగాన్సి దుఖములుగాని లేని నిర్వాణమార్లమును 
కనునొనగోరి తుదకు గయవద్ద నొక రావిచెట్టు క్రింద కూర్చుండి 
ఆలోచింపగా కొంత. కాలమునకు అతనికి జ్ఞానము కలిగినది, 
దానితో అతనికి నిర్వాణమార్లము కనపడినది, పిమ్మట అతడు 
తనమతేమును ఇతరులకు బోధింప -మొదలుపె స్టైను. _ గయ 
కాశీకి చేరువనున్న సారనాధ్యు. మగధరాజ్యమునకు. రాజధాని 

వత రాజన్ఫహామ్యు. (శ్రొవప్లీ సి తనస్వస్థల మైన కపీలవస్తు 

మొదలయిన స్టలములయందు అతడు తసమతమును బోధిం 

చెను, ఆ. అతని మతమును న్వీక రించి అతని ననుస 

రించినారు, 

బౌద్ధమతీము-- దేహము నళించునుగాని ఆత్మ నశించదు ; 

అది కర్మఫలమును అనుభవించుచు నిర్వాణము కలిగినవరకును 

మరల మరల జన్మ ఎత్తుచుండును 3. నిర్యాణము కలుగుటకు 

జ్ఞానము మంచినడవడి ఉండవలెను; వేదములు అపొరుషేయ 

ములు కావు 5 వేదములవలన గాని, 

దానిని పొందుటకు అందరును 'సమాన 

దుఃఖము కలుగుటకు కారణము 

యజ్ఞ ముల వలనగాని, 

(ప్రయోజనములేదు ; 

మెన అ కం తగసలవాలరే ; 

తెలుసుకొన్న యెడల మరి దుఃఖము కలుగదు; అజ్ఞానమే 

దుఃఖమునకు కారణము గనుక్క జ్ఞాూనమువలన దుఃఖము పోయి 

నిర్యాణము కలుగును అని అతడు బోధించెను, 

ఈ మతము వేదములను యజ్ల జ్ఞయాగాది కర్మలను ' నిరసిం 

చినదని దీనిని నా నీక FT a (బాహ్మాణులు తిరస స్క | 

రిన్హూ ఉండేవారు ; కి గాని (బాహ్మణేతరులు మ్మాత్రము అంత 

కంత కెక్కువగా దీనిని ఆదరిస్తూ వచ్చిరి” అందులోను 
శూద్రుల కీ మతము ఆనందదాయకముగా నుంజెను.. వేద 

ములు వినుటకై నా, యజ్ఞ యాగాది కర్మలు. చూచుటకై నా 

ఆర కలే లేక (బాహ్మణులకో దాసులై యుండవలసినదని బో 

ధే (బాహ్మాణ మతముకంక్కు ఆబాధరేవీ లేక . అందరును 

జ్ఞానము పాందుటకర్ద లేననిన్ని, జాతీవుతేవ్య త్యాసము 
లేక, అందళును 'సమానులు-గా నుండవచ్చుననిన్ని బోధించు 

బౌద్దమలేము వారికి ఎక్కువ ఆదరణీయముగా నుండెను. 

ఈ బౌద్ధయుగమందు జ త్తేర హీందూస్థానమున అంగ 
మగధ, క. కోసల, వంశ కురు ము మత్స్య, 

శూరసేన, అస్సక్క అవంతి, "గాంధార్హ కాంభోజ యను రా 

జ్యములు పదుమూడున్ను, శాక్య మల్ల, వజ్జియను సత్తాక రాజ్య 

ములు మూడును. ' మొత్తము 16 రాజ్యములుండేవి, ఈ రా 

జ్యములందలి నగరములలో కొన్ని కడు పసిద్ధి కెక్కి_నవి, 

తక్షశిల-ఇది గాంధారబేశమునకు రాజధాని... 
"కాలమునకు 

కొంత 

ఇక్కడ విశ్వవిద్యా పీఠము ఏర్పడినది. 
(క్రీ వూ, 827లో ఆలికాండరు మనదేశమునకు దండెత్తి వ 
చ్చినప్పుడు, ఇక్కడ త కు రాజు రాజ్యమేలుచుం డెను, 

.. వారణాసి.దీనికే కాశియనిపేరు వారణాసీయను శబ్దము 
ఆంగ్లేయుల ఉచ్చారణలో బెనారస్ అయినది, ఉన్నత 
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| దశలో నున్నప్పుడు ఈనగరము 80 మైళ్లు చుట్టుకొలత కలది, 
(ప్రాలీన కాలమునందు ఇక్కడ "సభలు విద్యా పీఠములు 

“నిలకొనియుం డెను, 

మధురానగరము-ఇది సూరసేన రాజ్యమునకు రాజధాని, 

బుద్ధుడు "సెక్కు సారులీనగరమునకు పోయి ఉం డెను, బుద్దు 

ని శిష్యులలో మహాకక్కాణుడనువాడు ఇక్కడ నివాస 

"మేర్పరచుకొని యుండెను. ఇతడు సాలీభాహకు వ్యాకర 

ణము రచించిన వాడట, 

రాజగ్భహము--ఇది మగధరాజ్యమునకు రాజధాని; బిం 

బిసారుడు కట్టిన నగరము, 

నగరము మగధకురాజధానిగా ఉండేది, 

దుర్భమ్య మహాగోవిందుడ'నే శిల్పి నిర్మించినది. ఈ గిర వ్రజము 

యొక్క రాతిగోడలు నేటికిని నిల్చియున్నవి, మనకు తెలిసి 

నంతేవరకు మన దేశమందలి (ప్రావీన శిల్పమునందు మేం 

జొదారో శిల్పము తర్వాత ఇదియీ (ప్రావీనతమ శిల్పము. 

రోరుక--ఇది సౌవీర రాజ్యమునకు రాజధాని, 'సము 

ద్రతీరమున గొప్ప వాణిజ్య వ్యాపారమునకు ప్రసిద్ధికెక్కిన 

"శేవుపట్టణముగా నుండెను, 

నూరత్' పట్టణము, 

ఉజ్జయిని-అవంతీ _ రాజ్యమునకు రాజధాని, - ఇటీవల 

ఇంతకు ఫూర్వము గిరివజయను 

అదియొక పర్వత 

దీని (ప్రఖ్యాతి ఎక్కువయినది, 

ఈ యుగములో నే ఉత్తర హీందూస్థానమునందు రాజ 

మార్టములేర్పడి యుండెను, 

ఆలిగాండరు దండయాత్ర 
జ 

డ్రీ వూ. 827లో క్రీసుటేళపు రాజయిన, ఆలిన్టాండరు 
జైత్రయాత్ర తలపెట్టి . ఆసియామైనరుసారశీకడేశములను 
జయించి హిందూదేశమును నై తేము జయింప దలచి దండెత్తి 

వచ్చెను, ఇతడు సింధునదిదాటి తతశిలకు రాగానే అక్కడి 

రాజ్యమేలుచుండిన అంఖి ఇతనికి లాంగ్కి నై న్యసాహాయ్యము 

చేస్తి ఇరుగు పొరుగు గల తన శృతురాజుల"పె తనకున్న పగ 

సాధించుకొన జూచెను, - వీమ్మట జీలమ్ నదియొడ్డున, 

అక్కడి రాజ్యమేలుచుండిన పురుషోత్తముడు మాత్రము అంఖి 

వలె గాక. ఆలాండరు చెదిరించెను. . వారిరువురకును. ఘోర 
మైన యుద్ధము జరిగినది. తుదకు పురుషోత్తముడు ఓడి 
పోయెను, ; బందీకృతు డ్రై అతడు ఆలిగ్జాండరువద్ద నిలబడి 

నీవు నన్నెదిరించి యుద్ధములో పరాజితుడ వై యున్నావు 

దీనిలో ఒకభాగమే టి 

ఆదినుండి ఆంధు9లవరకు 

గదా నీయెడల నేనెట్లు (ప్రవర్షింపవలనని కోశదనో చెప్పు ” 
మని ఆల్భాండ రడిగినప్పుడ్రు ఈ ఒక రాజునెడల నొక్ష 

రాకెట్లు (ప్రవరింపవలెనో అట్లు (ప్రవ రింపు”మని పురుసోత్త 

ముడు ప్రత్యు శ్రరమిచ్చెను. అందుకు ఆలి్టాండరు మెచ్చు 

కొని అతనితో మైత్రి చేసుకొని అతని రాజ్యమతని కిచ్చి 

చేసెను. ఆలి్భాండరయ జైత్రయాత్ర బియాస్ నగివరకును 

సాగినది, అంతలో చంద్రగుప్తుడు ఆలిగ్టాండరువద్దకు వచ్చెను, 

ఇతడు మగధ రాజునకు శూద్ర ప్రీ కడుపున పుట్టిన వాడు. 

ఆరాజు చనిపోగానే ఆరాజునకు కుల స్త్రీ కడుపున పుట్టిన 

నందుడు రాజయి, చంద్రగుప్తుని రాజ్యమునుండి పడలగాష్టైను. 

మగధరాజ్య మెట్లయినను జయించి నందుని వెడలగాట్టి 

రాజగుటకు ('ప్రయత్నిస్తూఉున్న చంద్రనసప్తుడు ఆలిగ్దాండరు 

సాహాయ్యము గోడటకై అకనివద్దకు వచ్చెను. అందుకు 

ఆలాండరు సమ్మతించెను, గాని అయిదారు సంవత్సెరము 

లయ్యి యిల్లు విడిచివచ్చిన అతనినై నికుల్కు విసీగిపోయి యిఖ్లు 

చేరుకోగోరి అతని జైత్రయ్మాత్ర ఇంకను సౌగించుటకు సమ్మ 
తించలేదు. అందునేత, ఆలిక్ఞాండయ. బియాస్ నదీతీరము 

దాట మరి ముందుకు పోవక వెనుకకు మరలెను.  * 
చంద్రగుప్తుడు తన పరాక్రమముతోనే సై న్యములను చేర 

దీస్కి చాణక్యుని సాహాయ్యమున (క్రీ వూ. 820 లో మగధ 
రాజ్యము జయించి నందుని జంపీ రాజాయెను, ఇతని 

తల్లిపేరు ముర్య గనుక్క ఇతడు స్థాపించిన రాజవంశే మునకు 
మార్యవంశమని చప్టీరు వచ్చినది. 

చంద్రగుప్తుడు తన మగధరాజ్యాధకారమును నాలుగు 
దైపులను విస్తరింప జేసుకొనెను. ఆతని స్నా మాజ్యమంకు 
7 లక్షల కాల్బలము 9 చేల ఏనుగులు 30 వేల గ్నుర్రప్ప 
దళము రి వేలకు మించిన రధమును ఈం'డెను. స్నామజ్య 
కుందలి మండలములలో సరిహద్దు మండలములకు తీన 0% 
వర్ణమువారినే మండలాధిపతులు గా నిల ఇట్టి సామజ స 
పాలనమంతా నెమ్మదిగా సాగిం'నేను, 

మగధ సామ్రూజ్యమునకు ౨ఒధాని సూ మిన. పాటనీ 
.వుత్ర నగరము (శేటిపాట్నా 25 మెస్లు చుట్టుకొలత నలం 

దీనిచుట్లును ఎ శ్తెన 
రు వ 

(ప్రాకొరముఖున్చుు బంటి చుట్టును 

లోతైన అగ_డ్జయున్ను ఉండెను, (పా కొరములంకు నీ78 
గోపురములున్ను, 64 ద్వారముటున్ను కలవు. నగర పరి 
పాలనము నేటి పురపొలక'సంఘములకంెటు ఎక్కూ_వ స్వాతం 
శక్యము అధికారముగల 'సంఘములద్వారా సాగినది, 



ఆంధిసర్వస్వము 

(గ్రామపరిపాలనము స్న్మూత్రయుగము నాటి నుండిన్ని 

సంప్రదాయ సిద్దముగానున్న పద్దతి ననుసకించియే యుండెను, 

ఈ (క్రింద నిచూవీంచిన చిత్రములో నున్నట్లు, అం వాయ 

మైన (గ్రామనిర్మాణము ఆర్యుల రాజ్యములన్నిటను ఉం గడినని 

చెప్పవచ్చును, 

మంగళ వీధి 

y | 

ఇండ్లు | a ఇండ్లు | 

న రాజ వీధి 

క శత) 
మంగళ వీధి 

(గామ నిర్మాణ రీతి 

రాజవీధిన్ని వామనవీధిన్ని కలసినచోటను ఒకపెద్ద వృష 
మున్ను ఆ వృక.ము[కింద ఒక “పెద్ద మండపమున్ను ఊండెవి, 

అక్కడ (గ్రామస్థులు కూడి సభలు చేయుచుండేవారు, 
పంచాయితీ పకిపాొలనము (ప్రతి గ్రామమందును ఉండేది, 
పంవాయితీవారి నెన్ను కొను యధికారము (రారు సులలల 

(ప్రతియింటి "పెద్దకున్ను ఉండేది, (గ్రామము. చుట్టును 
మంగళవీధి ననుసరించి, (గ్రామస్థులు మంగళగీతములున్ను, 
స్లోత్రములున్ను పాడుకొంటూ (గ్రామముచుట్టును (ప్రతి 
ఉదయమున్ను, (ప్రతి సాయంకాలమున్ను తిరుగుచుండుట 
ఆచారము. రాజవీధి [గ్రామమును చేరు స్థలమునందు (గ్రామము 
చెలుపలను క్రొ న్ని ఇండ్లు ఉండేవి, అంటురోగములు ౫రీ 

వారిని (్రామములోనికి రానీయక ఆ వెలుపలి యిండ్లలో 
ఉంచేవారు. ప 

చంద్రగుప్తుడు రాజ్యము చేయుచుండిన కాలములో 
నెల్యూకస్ అను యవనుడు (గ్రీన్ ో స్టుడు) దండె త్తివచ్చెను, 
ఇతడు ఆలికాండరు కొలువులో సై న్యాధ్యతుడుగా నుండెను, 
ఆలిగ్రాండరు ఇండియానుండి మరలి పోయిన కొద్ది సంవత్స 
రములలోెనే చనిపోయెను, అతనికి పుశ్రులులేక పోవుట 
చేత్క అతని స్మామాజ్యములో -వీలికలు పుట్టినవి. తూర్పు 
భాగముపెగల అధికారము నెల్యూకసుకు వచ్చినది, 

చేశ నెల్యూకసు దండే త్తివచ్చి, ఆలిగాండరు ఇండియాలో 

జయించిన (ప్రదేశములను స్వాధీనపరచుకొనుటకు (ప్రయత్నిం 

వెను 3. గాని చంద్రగుప్తుని సై న్యములు అతనిని ఓడించినవి 

అప్పుడు చంద్రగుప్తునికిన్ని నెల్యూకసునకున్ను సంధి జరిగినది, 
దాని (ప్రకారము నెల్యూకసు తనకుమా లెను చంద్రగుప్తుని 

కిచ్చి వివాహము చేసెను; హిందూదేశములో ఆలిాం 
డరు జయించిన భాగములను చంద్రగుప్తునికిచ్చివేనెను ఆ 
సమయమునందే మెగస్తనీస్ అను యవన రాయబారి పాట 

లీప్పుత్రమందు కొన్ని 'సంవత్సరములుండ్కి మన చేశమునందలి 

యానాటి ' విశేషములను అనేకము (వాసి "పెట్టుకొ నెను, 
అతడు (వ్రాసిన గంధమంతా మనకు చిక్క_లేదుూగాని, చిక్కి 
న భాగములను బట్టి చర్మితీకాయులు అనేక విషయములను 
తెలుసుకో గలిగిరి, దంద్రగప్తునికి తోడుగా నిలిచి 'సచివు 
డుగా పనిచేసిన చాణుక్యుడు. అర్గక్మాన్ర్రమును రచించెను, 
అది ఇటీవల కొద్ది సంవత్సరముల (కిందటే దొరికినది, దీ 

నిని బట్టి నైతము అనేక విషయములు 'తెలియవచ్చినని, 

మెగ స్టనీస్ (చాసీన దానినిబట్టి ఆనాటి మన ఆంభుల 

విషయము కొంతవరకు మనకు 'తెలిసీనది, ఇది ఆంధ్రుల 
చరిత్రలో "తెలియ'జేసీ నాము, 

చంద్రగుప్తుడు డీ. వూ. 297లో చనిపోయెను, పీమ్మ 
ట్క అతని కుమారుడు బిందుసారుడు కీ. ఫూ, 278 వరకును 
రాజ్యమేల్సి మగధ సామ్రాజ్యమును దక్షిణమున “నెల్లూరు 
వరకును వ్యాపీంపజే సెను, ఆ విమ్మట్క అతని కునూరు డైన 
అశోక చక్రవర్తి (క్రీ, శ, 241 వరకును రాజ్యము. చేసెను, 
ఇతడు తన తండ్రి తౌతలకంశును ఎక్కువ (పఖ్యాతి పాం 
దుటయేశకాక, (పపంచమందలి చక్రవర్తులలో సైతము ఒక 
గొప్ప చక్రవర్తిగా సునత వహించిన మహాపురుషుడు. అ. 
యిళ్సే యితని ఘనత యుద్ధములలో విజయము పొందుట 
వల్లను గాని (కొ త్త దేశములను జయించుట వల్లనుగాని వచ్చి 
నదిగాదు. (ప్రజల శ్నేమమ్బు భాగ్యము అభివృద్ధి పొందుటకు 
అనుకూల రాజ్యపరిపాలనము సాగించుటవల్లను, బౌద్ద మత 
మును అవలంబించి, హిందూ బేశమునం బే కాక తేక్కి_నదేళము 
లందు సై తేము వ్యాపీంచునట్లు చేయుటవల్లను ఇతని ఘనత 
"హెచ్చినది, ఆరంభములో ఇతడు తన తండ్రి తాతలవలెచే 
(క్రొల్త్దేశములను జయింపదలచి, కళింగదేశమునకు దండె త్తి 

. పోయెను, విజయముపొంది కళింగదేశమును తన సామ్రాజ్య 
అందు ములో చేర్చుకొనెను, శాన, ఆ సమయమునందే ఆ యాద్ధ 



ములో అనేకులు మరణించి బేళము యాద్ధములవల్ల పాడగుట 

జూచి మిక్కిలి దుఖించెను, అప్పుడే అతనికి వైరాగ్యము 

కలిగినది 3 జీవపొంసచేయుట పాపమని తోచినది, 

నుండిన్ని మరియుద్ధములు వేయక, ఉన్న సాామాజ్యముతో 

తృ ప్రీపొంది పరిపాలనము ఆదర్భ(పాయముగా సాగించుటకో 

"వొందలు”పెస్పైను అతడు డేశభాషలలో రచించిన శిలా 

శాశళనములను సా మ్రాజ్యమునందు "పెక్కు-చోట్ల నిల బెట్టిం 

చెను. కొన్నిశాసనములందు అతడు భోధించిన ధర్మోప 

జేశములు కలవు, కొన్నిచోట్ల మండలాధికారులు (ప్రజల 

యొడల నెట్లు ప్రవర్షించవలెనో "తెలియజేయు. శాసనములు 

అప్పటి 

కలవు, కొన్నిచోట్ల (ప్రజల ఆకోగ్యమునక్కు “క్నేనుము 

నకు అనుకూలించునట్లు-గా అతడు సాపించిన వైద్యశాల 

కున్ను (తవ్వించిన బావ్రలకున్ను, ఇంకా ఇతర 'సదుపాయ 

ములకున్ను సంబంధించిన వాక్యములు కలవు, 

అశోకుని తర్వాత మగధ సా(మ్రాజ్యము అంతకంతకు 

ఎక్కువగా కశీణించినది, మండలాధిపతులు స్వతం(త్రరాజు 

లయినారు,. వకార్యవంళపు రాజులలో కడపటివానిని అతేని 

నై న్యాధ్యము డైన పువ్యుమి(త్రుడు కీ ఫూ, 155లో చంపీ 

రాజయ్యను, అతనితో శుంగవంశరాజుల _ పరిపొలనము 

(ప్రారంభమయినది, - ఇతని కాలములో మినాండర్ అను 

యవనుడు మన చేశమునకు దండె త్తివచ్చి సాకేతమున్సు మ 

ధ్య రాస్త్రాములను (అనగా రాజపుత్రస్థానము నందలి ప్రదే 

శములను) ముట్టడించి, మధురానగరమును -సౌరాస్ట్ర్రమును 

( కాథియవాడ్ ) ఆశక్రమించెను ; గాని తుదకు పుష్యమి త్రుడు 

ఆదినుండి ఆంధులవరకు 

అతనిని చేశమునుండి పొరదోలెను, కలింగదేశ రాజయిన 

ఖారవేలుడు స్వంతం్రు డై, పువ్యమిత్రుని కొన్ని యుద్దము 

లలో ఓడించెను, కాని పున్యమిత్రుడు తుదకు విజయుడై 

ఖారవేలునివలన బాధలేకుండా చేసుకోగలి'గను. పువ్య 

మిత్రుని కుమారుడు అగ్నీ మిత్రుడు విదికానగరమందు రాజ 

(ప్రతినిధిగా. నిలిచి మగధ స్నామాజ్యమందలి పడమటి భాగ 

మున్కు పాలించు చుండెను. అగ్నిమిత్రుని కుమారుడు 

వసుమిత్రుడ్కు తాతగారి కొలువులో నై న్యాధ్యమ్ డై, పని 

చేయుచుండెను, ఇట్లు కుమారుడున్ను, మనుమడున్ను తేన 

కు సహాయులుగా నుండుటచే పుష్యమ్మిత్రుడు ఫూర్యల సం 

(పడాయమును. అనుసరించి అశ్వమేధయాగము. చేనెను, 

మగధరాజ్యమందు బౌద్దమత మంతరించ్చి (బాహ్మణమతేము 

మరల (ప్రబలినదనుటకు ఇదిగొప్ప నిదర్శనము, ఈ వంశపు 

రాజులలో కడపటివాడైన బేవభూతిని అతని మం(త్రిమైన 

వసుదేవుడు [క్రీ వూ, 68లో -చంప్పి రాజ్యమా[క్రమించు 

కొనెను, అతడు (బాహ్మాణుడున్కు కణ్వ గోత్రుడును గనుక 
ఇతనితో కాణ్యవంళ రాజుల (కాన్వాయనుల పరిబాలనేము 

(పొరంభమయినది, ఈ వంశపు రాజులలో కడపటి“వానిని 
కీ. ఫూ, 2లో ఆంధ్రులు చంపిరి, అప్పటినుండిన్ని మగధ 

రాజ్యము ఆంధ్రుల వశమయినది, 

_పాందూచేళ చరిశ్రలో. ఆంధు)లచషిత్ర ఎప్పుడెట్లు 
(ప్రారంభ మెనదో ఈ (ప్రస్తావన చదివి గ్రహించినారు గదా 
ఇక స్థలాంతేరమున వివరించి రచించిన ఆంధ్ఫుల చరిత్ర చదివి 
యానందింతురు గాక |! 



2. ఆంధ్రభూమి 

“సూర్యుని వెలుతురు సోకునందా(క 

ఓడల జెండాలు ఆడునందా(క 

నరు(డు (ప్రాణాలతో నడచునందా(క 

మనభూమివంటి కమ్మని భూమిలేదు. 

(రాయ ప్రోలు-జన్మభూమి) 

.విపయనూచిక : ఆంధ్రభూమి చెన్న పురి రాజధానిలో 

నున్నది 3 ఇందు 11 జిల్లాలు కలవు ; విశాఖపట్టణము అన్నిటి 

కన్న "పెద్ద జిల్లా; ఊక్క_ళమునుండి తమిళ నాడువరకును 

తూర్పుతీరమునుండి బొంబాయి రాజధానివరకును ఆంధ) 

భూమి వ్యాపించియున్న ది 3 67,500 చదరపు మెళ్లు వొల్య 

ముగలది. కొండలలో తూర్పు కనమలందలి మ 

నదులలో గోదావరీ కృష్టానదులు సరస్సులలో పులికట్టు 

సరస్సు “పెద్దవి. వర్గ పాఠము తూర్పు గోదావరిలో. అధి 

కము గల్ = అనుక రం జిల్లాలో. తక్కువ Cl అం,) 

కడమ se మధ్యస్థము ; శతోస్ట స్థిత బుతుధర్మము 

ననుస హద తం ; గాని ఉత్తర హిందూస్థానములోవల 

ఏదిన్ని ఎక్కువ తీవ్రముగానుండదు ; చల్లదనమునకు, ఆరో 

గ్యమునకు చెప్పదగిన ' స్థలములలో వా ల్లేర్కు మదనపల్లి 

షయ. పట్టికలు : “ శెలుసదేకమునకు సంబంధించినవి, 

హీంద్రగిరి 

రిహుజనస సంకులమై 'సస్యలక్ష్మీకి కల్యాణనిలయమై, సౌఖ్య 

(ప్రదమైడన్న మన ఆం(భావనియందు గల విశాఖపట్న ము, 

తూర్చుగోదావర్సి పళ్చిమ గోదావర్సి కృష్ణా గుంటూరు, 

"నెల్లూరు. బళ్లారి అనంతపురం, కడప, కర్నూలు చిత్తూరు ' 

అను పదకొండు జిల్లాలున్ను ఇప్పుడు We 

చేరియున్న వి. 

ఉత్తరమున ఉర్క_ళ దేశము, తూర్పున త సముద్ర 

మనదగిన బంగాళాఖాతరము దతీణమున తమిళనాడు (చెన్న 

పట్నమునుండి, నైర్భతిని మైనూర్పు పడమట 

ఎల్లలు బోొంబాయిరాజధాన్సి వాయవ్యమున చూదరా 

బాదు బస్తరు ఉత్కళరాష్ట్ర ముల్లోని మన్య 
(ప్రదేశములు మధ్యరా త్ర ములునుగలవు. ఈ ఆంధ్ర సముద్ర 

తీరము గోపొలపురము "మొదలు చెన్న పట్నమువరకు దాదాపు 

ఆరువందల మైళ్లు వ్యాపించియున్న ది, తీఠసామిప్యమున 

తూర్పుకనుమలు అను పేరుగల పర్వతపం క్రి ఊ త్తరమునుండి 

దకీణమునకు వ్యాపించియున్న ది, ఇందు. సస్యవంతముల 

యన పీఠభూములు మెండుగా కలవు. మూడువేల సంవత్సర 

ములకు పూర్వము ఈ (ప్రదేశము ఘాోరకిరాతావ్చత దండ 

కారణ్యమయమై, వీమలుదూరని చిట్టడవిగాను, కాకులు 

దూరని కారడవిగాను ఊండేనని మన పూర్వులు (గ్రంధము 

లలో (వాసియుండిరి, 

నూతన-ఉత్క_ళరా ప్ర ములో ' చేర్చిన ఆస్కా. . ఛత్ర 

పురముల 'సరిహద్దువరకును గల (ప్రదేశమున్నుు , మైనూరు 

రాజ్యములోని కోలారు జిల్లా బెంగుళూరు జిల్లాలో కొంత 

భాగమున్ను దక్షీణమున చిత్తూరు. సరిహద్దుదాటి కాంచీ 

ఫురమువరకున్వు నెల్లూరు 'సరిహాద్దులుదాటి వెన్నపట్నము వర 

కును వ్యాపించిన (ప్రదేశమున్ను, నెజామురా వ్ర మున తెలిం 

గానా అని వ్యవహరింపబడు _"తెలుగు ' జిల్లాలున్న, మధ్య 

మాగాణములో. -ఆంధ్రజనస ంఖ్య ఎక్కు_వగాగల ..-వాందా, 

బ్నస్తర్యు జిల్లాలున్ను,. నూతనరాజ్యాంగ - వ్యవస్థ సలో భాసా 

నీ ప్రయుక్తరాష్ట్ర విభజనము ననుసరించి వ్. ఆంధ్ర 

రాష్ట్ర, మునకు చేరవలసియున్న వి, : ఆం. రా. సరివాద్దులు 

వి స్తీర్భయ సూచిస్తూ (ప్రజామ్మిత్రవారు (ప్రకటించిన పటము 

చూడండి. | 'సరిహాద్దు సమస్య మనమందరము కలసి ఒక 

సరిహద్దు నిర్ణాయిక 'సంఘ'మేర్చరచి పరిష్క్ల_రించుకొ నవచ్చును, 

మైని పేర్కొన్న పదకొండుజిల్లాల వి_న్లీర్ణము 67,500 
చదరపు మై మెళ్లు ! ఇంత వి స్లీర్ణఘమగల ఆంధ్రరా ష్ట్ర మ్కు యూ 

రక్ లోని బెల్లియము హాలెండ్, డేన్మార్య_కేళ 

వి క్లీర్ణయు ములకన్న 'నాలుగురెట్టున్నుు స్కా_ బ్లండ్కు ఐర్గం 

డ్కుబల్లేరియా (గ్రీసు సులకు రెండేసి సిరెట్లున్నుు తరీక 

గానుండును, 64 వేల చదరపుమైళ్ల వై శాల్యముగల అస్సాము 

'46 వేల చదరపు మెళ్ల వైశాల్యముగల ఒరిస్సా 82 చేల 

చదరపుమైళ్ల వైశాల్యముగల సీంధు రా స్ర్రములకన్న నిస్సం 
_శీయముగా “పెట్టదిగడా ! 17222 చదరపుమైళ్ల విన్లీర్గము 
గల మన విశాఖపట్నముమండలమంత వి సీర్ణమైన మండ 
లము భారత దేశమున' మరియొకటిలేదు ! 

1 క క 
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. .వోయువమానమునుండీ ఆం(ధ్రదేశమును ఒకసారి చూచి 

నచో, తూర్పుతీరమున (ప్రవహించు నదులు శేవుల్కు మధ్య 

మధ్య కొన్ని జిల్లాలలోగల అడవులు, కొండలు ఇంపుగా కన 

బడుతూ ఉఊంటవి* . 'దేశమధ్యముగా బోవు నై లుమార్హము 

నకు తూర్పుఖాగమున - ఫలవంతములయిన భూములు కాలు 

వలు కలవు. ' ఈ (ప్రాంతమున వాణిజ్య వ్యాపారములు, 

సమృద్ధిగా జరుగుచుండును, 

'మెట్టభూములు తోటలు, . రాతినేలలు 'ఊన్న వి, 

శైలుమార్హ మున కిరువైపులను 

విశాఖ 

పట్నముయొక్క_ పడమటిభాగము తూర్నుకనుమల కొండ 

' తూర్పుఖాగమున . సముద్రమట్టము 
నకు సమానమగు భూమిగలదు. అందుచేత ఈ జిల్లా 
పడమర. ఎత్తుగాన్కు .. తూర్పు పల్లము'గాను. . ఉండును, 

౪ తూర్ప కనుమలు ఈశాన్యమునుండి వైరతి 

లతో నిండియున్న ది; 

కొండలు " మూలకు వ్యాపించుట చేత ఈ జిల్లా రెండు 

అరణ్యములు భాగములుగా విభ క్రమయినది. ఈ కనుమ 

లకు పడమటివై పు మిక్కిలి బత న (ప్రదే 

శము గలదు. దీనిని పీఠభూమి అందురు, కి సముద్ర 

మట్టమునకు 8000 అడుగులు ఎత్తుగానున్న ది, 

లోని నదులన్నియు ఈ పీఠభూమిగుండా (ప్రవహించి 

బంగాళొఖాతమున గలియును. పీఠభూమి తూర్పుననుండు 
భూమికి . పల్లపు నేలయని “పీరు. మీగిలినదంతయు మన్యము. 

మందసా చేతువను మహే హాంద్రగిరి (5000 అ, వె) పాల 

కొండతాలూకాలో పొలకొండలు, (4000. అ, ఏ) 

విజయనగరమువద్ద వెలగాడ కొండ్క శృంగవరపు కోట తాలూ 

"కొలో - గాలికొండలు,. విశాఖపట్న మునకు ఆరుమైళ్ల దూర 

మున పుణ్యత్నేత్రమగు సింహాచలము భీముని, పట్న 
ములో నరసింహకొండ గో లాొ్క్క(_ండ తాలూకాలో 

గోలా్క్యాండలు కలవు, 'సము(ద్రతీరమున"నే విశాఖ 

పట్నము ఓడశేవుకు ప్రక్కకోణమువలె 'సముద్రములోనికి 
చొచ్చుకొనియున్న. * డాల్ఫిన్సు నోజ్ ”. అను కొండ 
యున్నది. దీనిలో రమణీయములయన (ప్రకృతి దృళ్యములు 
కలవు; వీటికి లోవతోటలనిపేరు, అనంతర కొండలలో 

వీజయనగరర మహారాజుగారి కాఫీతోటగలదు. ఈఅనంత 5 
చుట్టునుగల _ ప్రదేశములోను, ట్ త్రరమున పాతప పట్నం 
పక్కల మొదలు దక్సీణమున ' గూజెమువరకును గల 

. తౌొలూకోలలోను అడవులున్న వీ. ఈ అడవులలో నల్ల మద్ది, 
ఏగిస ) గుగ్గిలము కేకు "వెదురు లక్కు, "మైనము శన 

.కొవ్యూరు తాలూకాలలో మెట్టభూములున్న వి. 

ఈ జిలా 
౧౧. 

ఆంధభూయ 

ముదలే నవీ లఫించును, 

సవరలు గదబలు మొదలయన అడవిజాతులవారు నివసించి 

యున్నారు. వీరు కొండలలో పోడు పద్దతినిచేయు వ్యవ 

సాయము బాలా అనర్భ 'దాయకము, తూర్పుగోదావరి 

జిల్లాలోని అన్న వరపు సత్య నారాయణకొండ అందరు ఎరిగి 

నదే! ఈ జిల్లాలోని కొండలలో దూమ్కొండు పౌపికొండ్క 

ఎతెన శిఖరములు, ' ఈ'కొండలు 2000 మొదలు 4000 

అడు/సలవరకో ఎత్తై నవి, ఇక్కడి అడవులలో కుంకుళ్లు 

తేనె చింతపండు మొదలైనవి ఎక్కువగా దొరకును. 

రామచంద్రపురం, అమలాపురం, కాకినాడ్క తాలూకాలలో 

మెట్టలుగాన్సి కొండలుగాని లేవు. రామచం[ద్రపురం 'తాలూ 

కాలో .సాగుకాని "నేల జేనెడై నాలేదు, ఇంటినోడలదాకొ 

ఈ అరణ్యములందు కోదుల్వు 

పంటపొలమే ! పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా ఉత్తరమున మెరక' 

దత్సీణమున పల్లముకలది. కొవ్వ్యూరు సమీపమున ద్వారకా 

తిరుమలయొద్ద మాత్రమే గుట్టలున్న వి. చింతేలఫూడి 

మిగిలిన 

తాలూకాలు తణుకు భీమవరం, నర్సాపురం ఏలూరు పల్లపు 

తాలూకాలు, పల్లపు తాలూ కాలలో ముఖ్యమైన పంట 

వరిపంట, కృష్ణాజిల్లాలో బెజవాడలోన్సు "మొగలరాజపురము 

లోను కొండలున్నవి. "బెజవాడ కొండమిద కనకదుర్ధ గుడి 

గలదు. గుంటూరు జిల్లాలో పల్పాడుతాలూకాలో గని 

కొండు నాగార్టునకొండలు “బెల్లంకొండ, మంగళగిరి నీతా. 
నగరం, ఉండవల్లి, కొండవీడు కోటప్పకొండ వినుకొండ 

చీమకు ర్షి కొండలు గలవు. కడపజిల్లాలో పాలకొండ శేషా 

చలము అనే కొండలున్న వి. కర్నూలు జిల్లాలో నల్హమలణు 

ఈ (పాంతములోని కొండలన్నింటను ఎత్త నవిః వీనిపొడన్ర 

70 మైళ్లు వెడల్పు 25 మెట్లు; ఎత్తు సుమారు 8000 అడు 

గులు, ఈ కొండలలో న శిఖరము 'బె శేనికొండ, 

దీనిఎత్తు 8150 అడుగులు, ఇచ్చట మ(ద్రాసురాజధానిలోని 
తూర్నుభాగపు పు అడవులలోని కెల్ల, అతిసుందర మెనదని చెప్ప 

దగు నల్లమల అడవి ఉన్నది. వెలిగొండలు కర్న్నూ లుజిల్లాక్కు 

నెల్లూరు. జిల్లాకు సరిహద్దుగా వ్యాపీంచినవి, నెల్లూరులోని 

వెలిగొండలలో చిట్టడవులు కలవు. ఈ కొండ పదేశమునకు 
తూర్పుననున్న మైదానములో రై 5 లురోడ్డు (ట్రంకురోడ్డు "వేయ 

బడినవీ. ఇవీశాక ఎర్రమల కండరాల కలవు. ఆన 
పరర జీల్లాలో మధ్యగా పెనుగొండ లున్న ఏ. వీని 

8091 అడుగులు. ఇవీగాక మడకసిరు మల్లప్పకొండలుగలవు. 
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అంధ్రినర్వన్వము 

పెనుగొండ బెంగుళూరు ఎత్తుకు సమమైన ఎత్తుమిదడన్న ది. 
బర్గారిజిల్లాలో  ఇాందూర్ కొండలు గలవు, చిత్తూరు 

జిల్లాలో కుప్పండివిజన్, పలమ"”నేరు తాలూకా పుంగనూరు 

డివిజన్, మదనపల్లి, వాయల్బాడు తాలూకాలు పీఠభూమిలో 
జేరినవి ఈ జిల్లాలోని కొండలలో ముఖ్య మైనవి మదన 

ఫల్లికి వాయవ్యముగా నుండిన వార్ల కొండలు; సగటున 

4100 అడుగుల ఎత్తుగలవి. వూర్వ్థము దీనికి ఏనుగ ఎల్లమ్మ 

కొండయని చేరు, ఇక్కడ నివసించు 

పుణ్యాత్మురాలు ఏనుసలకు ఆహారము తెచ్చియచ్చినటుల 

కథ గలదు, వీఠభూమిని ఆనుకొని ఊన్న ఆవులపల్లి కొండలు, 
చిత్తూరుజిల్లాకు ఉ_కరమున చంద్రగిరి తాలూకాలో ఊన్న 
తిరుపతి వెంక కేశ్వరస్వామి . కొండలతో కలిసియున్న వి, 
కాళహ స్ట్రీ కార్వేటి నగరములలోను కొండలుగలవు. ఈ 
భాగము పర్వృతమయము, గొప్ప గొప్ప పర్వతము లన్నింటి 
లోను కనుమలున్నవీ. ఈ కనుమలలోనివే మామండూతఠు, 
కల్లూరు మొగలి నై నగుంట కనుమలు, అవులపల్లి తిరుపతి . 
కొండలలో అడవ్రలున్న వి, ఇక్కడినుండి విశేషముగా 
కరక్కాయల సాళెపప్పు. ఎగుమతి యగును, కొండ 
(ప్రదేశములలో సామాన్యముగా చిరుతపుల్సి పెద్దపుల్సి 

ఎలమ యను 
(a2) 

' మొదలైన అడవి మృగము లుండును ! 

ఆంధద్రదేశపు "పెద్ద నదులలో మన గోదావరి మొదటిది. 
పడమటి కనుమలలో [త్రయంబకమనుచోట ఈ నది ఉద 

వించినది. దీని పొడవు 900 మెళ్లు, 
గోదావరీనది, దీనిలో అనేక ఉపనదులువచ్చి చేరుచున్నవి. 

ఈనది తూర్పు కనుమలను చీల్చుకొన్సి. 

క్ ౯ [కం నందం ర రురు చాయం. ఆటం స త చనులు సట మాం ఆ షై! 
గే | రమా! వే ధాత నె 

తూర్పు గోదావరి. జిల్లాకు "సరిహద్దుగా పౌరుచున్న దీ, 
కూనవరము దర శబరి అనే ఉపనది గోదావరిలో కలియు 
చున్నది, ఈ కబరిలంకపొగాక బాలా (ప్రశ స్తమైనది'! 

ఈ నది సౌదరాబాదు సంస్థానముగుం డా (పవహీంచుచ్చు 
మదరాసు రాజధానిక్కి ఆ 'సంస్థానమునకు సరిహద్దుగా ఏర్పడి 
నది, ఈ నదికి దుమ్మిగూ డెమువద్ద ఆనకట్ట కట్టి నారు, 
పొపికొండల ఛేదించుకోని పొరునపుడు ఈ నది యరుకైన 
కోనగుండా ప్రవహించును, వాటినిదాటిన వెనుక ఈ నది 

విస్తరించి మందమె ఒండు మట్టిలో దిగబడినప్పుడు అంక 
లేర్చడుచున్నవి. 1852 లో ధవశేశ్వరమువద్ద ఈ నదికి. 
ఆనకట్ట కట్టినారు, ముఖ్యముగా ఈ నది ₹0డు పొయలై , 
ఏడు చీలికలు గాసము ద్రయులో గలియుచున్నది. ఇచ్చట 
ఒండుమట్టి విస్తారముగా పేరుకొని, జెల్టాగా. మారినది, 
దీనినే గోదావరి డెల్టా యందురు, రాజమ హేం[ద్రవరము ఈ 
నదీతీరపు శేవు పట్నము; ఆదికవి నన్న యచాటినుండి ప్రసిద్ధి 
"కెక్కిన నగరము; వాణిజ్య వ్యా పొరము లకిది మూల కేంద్ర 
ముగా నున్నది. ఇక్క_డనున్న నోదావరివంతెన చూడదగినది. 

కృష్ణానది హౌదరాబాదు సంస్థానమున మహాబలేశ్వరము 
అనుచోట ఉద్భవించి, కర్నూలు జిల్లాలోని సంగమేశ్వర 

మను పుణ్య మేశ్రమునుండ్కి నల్వమలలగుండా 

కృష్ణా జిల్లాలగుంణా.. (ప్రవహించి మచిలీపట్న 
ముసామాప్యమున హంసలదీవి యనుచోట్క బంగాశొఫష్టాత 
ములో గలియుచున్నది. దీని పొడవు 800 మైళ్లు. త 
నదికి బెజవాడవద్ద ఆనకట్ట కట్టబడినది. పంట కాలువలు 

గా వానా? 
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బెజవాడ కృష్ణానది : 

పొలముల కనువగు నీటీ వసతి ఏర్పాటులు జరుసటచేత 
దీనీ (కింద భూమిసాగుబడి బాగుగా నున్న ది, 

నుండి కాకినాడ వరకు బకింగుహామ్ కాలువ (తవ్వి! 

రోజుకు అయదు చరదపు మళ్లీ (పదేశముమోద్య అడుగు 

ఎత్తున మేటవేయగల ఒండుమట్టిని తెచ్చే ఈ 'నదీమతల్లివ ల : అ గ్ ౧౧ ౧౧ 

కృష్ణాజిల్లా సారవంతమగుచున్నది! ఈనది దాదాపు 200 మైళ్ల 
మేర గుంటూరు జిలాలో (ప్రవహిస్తూ ఉన్నది, "బెజవొాదవద 

య ఎం © 

నీ కృష్ణానది ఎంత రమణీయముగా కనబడునో చూచినారా ? 

మెనూరు జిలాలోని నందిదుర్గమున బుటి, బభారిగుండా' ర ౧౧ ౧ లు ౧౧ 

కర్నూలు జిల్లాకు ఉత్తరసరిహాద్దుగా (ప్రవహించి "సంగ 
. 'మేశ్వరమను 'వుణ్యస్థలమున్క “కృష్ణా నది 

తుంగభ(్రానది, తో గలియుచున్నది. "ఇది కృష్ణానది 
ల్ యొక్క. ఊపనదులలో ముఖ్య మెనది, 

దీనికి 

శైలు మార్గమున "పెద్ద" వంతెన కలదు, 
“'పీశాకిని నదికి “పెస్నాయను పేరు సైతము కలదు, 

ఇది మైసూరు రాజ్యములోని నందిదుర్తమను కొండలలో బుట్టి 

హా స్పేటవద్ద కర్నూలునుండి హోదరాబాద్దుకు పోవు 

13 

అనంతపురం, కడప, కర్నూలు జీల్లాలగుండా 
పీనాళకిని, (ప్రవహించి పడమటి వెలిగొండలయందు సోము 

శిలయను క నుమద్యారా నెల్లూరుజిల్లాలలో 

ఆత్మకూరు తాలూకా పొడనవ్రునను ఈ 
నది పారుతున్నది 5 అక్కడ బొశ్లేరు బీరాపేరు. కలసీ 
కొంత దూరము" ఈశాన్యముగను కొంతదూరము తూర్చగను 
(ప్రవహించును $ నెల్లూరు కొవూరు తాలూకొల మధ్య 
సరిహద్దుగా (ప్రవహించి సముద్రమును చేరును. ఈ నదీ 
సంగమము వద్ద ఒక ఆనకట్ట కట్టినారు. దీనికిని డెల్టా 
ఏర్పడినది. దీని పంట'కాలువఆం వరిపంటకు ఆధార భూత 

పవేశిసున ది. ను. 

 ఇపిగాక విశాఖపట్నం జిల్లాలో మరికొన్ని నదులున్న వి. 
వాటిలో బాహుచ్యా మౌహీంద్రతనయ, ' వంశధార నాగా 
వళీ నదులు ముఖ్య మయనవి, 

బాహుదానది సెద్దకిమిడ మాళువాలలో 
ఇచ్చాపురమునకు కొంత 

చున్నది, 

పుట్టి, 

దూరమున సముద్రములో గలియః 



చెూరదరేనయు మ హేంద్రపర్వతములలో పుట్టీ 

బాకు వద స ము(ద్రములో కలియుచున్నది. ఈ పర్వత 

అలలో చే పుటిన మతీయొక మెహేం(ద్రతనయ పాత మాలలో వే పుట్టి 

సును తాలూకాలో నంధారా నదిలో కలియు 

ంశేశార ఇవి నిమ్మగిరి కొండలలో పుట్టి, ద&ీణ 

ముగా గుణఫ్రరమూ తాలూకాగుండా (ప్రవహించి, 'పిమ్మట 

పగాటాకి కళింగపట్టణమువద్రు సముద్రమున కలియును, 

ఫపొదలలోనుండి ధారవలె పుట్టినదిగాను 

నికి వంశధార యని పేరు వచ్చినది. 

జాగాకళకి లాంగుళ్య అని సైతము జీర కలదు ఈ 

నది నిమ్మగికులలో పుట్టి ద దక్షీణముగా పార్వతీపురము 

పాలకొండ తాలూకాలగుండా (ప్రవహించి మోపసు బందరు 

వద సముద్రములో కలియును. స్వర్ణముఖి . 'వేగవతి, 

దీని ఫాడశ్ర 115 మైళ్లు. 

చంపావతి ఇది గజపతి నగరము తాలూకాలోని ఆండ్ర 

కొండలలో పుట్టి గజపతినగరం విజయనగరం, భీమునిపట్నం 

తాలూకాలలో (ప్రవహించి, కో నాడవద్ద సముద్రమున కలి 

. గో స్తన శృంగవరపుకోట తాలూకాలోన్సి కాశ్ఫురపు 

కొండలలో వుట్టి శృంగమపుకోట, భీమునిపట్నము తాలూ 

అలో గ్రయింి ఫీమునిపట్చు ము వద్ద సముద్రములో 

రముచున్న ది. గో స్తసములవంటి ఆకారముగల రాళ్లలో 
కుండీ న న దీనికీ పేరు సార్ధక 

నది వీరవల్లి తాలూకాలోని మాడుగులలోఫుట్టి 

ఆగారు, AE తాౌలూకాలగుండా పొక్కి. వాలాడ 

సరసు లు 

జేజేంద్రుడు దానీనీ చల్లార్చటక్క్ కరిపీంచిన వర్షపు నీటీ 
వలన ఈ నది పుట్టుటచే దీనికి ఖాండవ నదియని “పేరు వచ్చి 

నట్లు గాధ కలదు ! . 

ఇవిగాక ఇం(ద్రావత్సి చిట్టివలస "యేరు, కోలాబునది 3 

మాచేరు గలవు. .తూర్చు గోదావరి జిల్లాలో ఏలేరు 

తాండవ నదులున్న వి, ' తుంగభ|ద్రనుండి (త్రవ్వబడిన 190 

మెళ్గు పొడవైన కడప కర్నూలు "కాలువ గలదు. "నెల్లూరు. 

జిల్లాలో సువర్ణముఖి (పవహీంచును. సంటూరు జిల్లాలో 

చారిత్రక కీ రిల చంద్రవంక, నాగులేరులున్నుు ఎ త్తిపోతల 

జలపాతమున్ను గలవు, పాలేరు చిత్తూరు నెల్లూరు జిల్లాల 

గుండా (పవహించుచున్న ది. చెంగల్పట్టు = సరి 

హద్దులలో పులికట్టు వద్ద నొక 'సరస్సుగలదు. సాపఘ్న్ని 

నది కందుకూరు రువున కాధారమై కడప జిల్లాలో 

(ప్రవహించుచున్న ది ! 

విశాఖపట్నము జిల్లాలో ఆరు సరస్సు లున్నవి, కొండ 

కర్ణఆవు కొమరవోలు ఆవ మొదలై నవి, 

కొండక ర ఆవ-సర్వ సిద్ధి తాలూకాలో కొండకర్గ అను 

(గ్రామమునకు సమీపమున ఉన్నది. దీనిలో ఎప్పుడును 
నీరుండుటచే జలపతలు వేలకొలది నివసీంచు 

చుండును, విలాసార్థము పడవ పయాణము 

చేయుటకు. . కక ఇక్కడకు వత్తురు. 
శారదా నదీనీరు దీనిలోనికి ఒక "పెద్ద కాలువ. 

గోలుగొండ తాలూకాలో వరహా. 

నదియొక్క_ శాఖదైన “కొమరవోలు ఆవి ఈ ఆవలో 

పడుచున్నది 

దమయంతి సరస్సు, జగన్నాథసాగరము, ఇవీ శెండు 
న్నూ జయప్పరమునకు . సామిప్యమున నున్న వీ. కలువు 
'తొమర తూళ్లతో నిండిన ఈ సరస్సులు కడురమ్యము గా: 

నుండును. . 

తలతంపర=_తీంపరలను చిన్న చిన్న సరస్సులలో చేరినది, 

 సోరాపేటవద్ద ఈ సరస్సుగలదు. దీనిలోని నీతు పంటల 
కెక్కు_వగా ఉపచరిస్తున్న దీ, 

నెలూరు 
య 

చెరువులు 

జలా (పవహీ ౦చును, 

ష్ గోదానరి జిల్లాలో క్రాల్లేటి న. 
పాకఠపట్నం తౌలూశాలో పూర్వులు. (త్రవ్వించిన అసురుఆగ. 
సాగరము మొదలై న పెద్ద చెరువులు . గలవు. ఇవిగాక్య 
కంభం చెరువ్రు భవనాల చెరువు మొదలైన చెరువు 

we 



_ ఆంధీభూమి 

. మన రాజధానిలోని ' పదకొండు తెలుగు, జిల్లాలలోని వల్ల నే వర్షములు వచ్చును, ' నె సర్టిక పరిస్థితు లనుబట్టి, కొన్ని 
వర ర పొతమును ఈ పట్టిక చూపును, జిల్లాల కెక్కు_వగన్సు కొన్ని జిల్లాలకు తక్క్కువగను ఉండు 

వర్ష పాతను ౨. 1909-40 సంవత్సరమున న్వు, నెర్చతి వానగాలులు పడమటి కనుమలను చాటి లై హా తంల ముల నూటిగాపోయ్యి. మరల సృత్తైన కొండలను తాకునప్పుడే 
ne విశాఖపట్నము . = 85.88 . వర్షి ంచును గనుక, తూర్చు' కనుమల పడమటి భాగములు 

తూర్పు గోదావరి ర్ల్, 1 ప ప జిల్లాలలో వర్ష ములు మెండుగాన్సు అట్టి సౌకర్యములు సనన నరం లల  . శు బళ్లారి అనుకప్పురం, కర్నూలు, కడప జిల్లాలలో 
కృష్ణా జిల్లా ఓర్+42 తక్కువగాను ఉండును, ఈశాన్యపు వానగాలులెక్కువగా 
గుంటూరు జిల్లా 44. 1 నెల్లూరు జిల్లాల దక్న్షీణమున నున్న దక్షీణదేశపు సముద్ర 
bas మ 5 క తనవి చెన్నపట్న (ప్రాంతపు 

- కర్నూలు 25.38 ప్రదేశమున వర్ష ములు పడును. 
క్ 22.88 సూర్యుని వైపు భూమి ఏభాగమున ree _అనంతపురం = || 209 అ భాగమున ఊన్గమెక్కు.వ3 తక్కిన భాగమున ఊన్గము 
కడప | 26.48 . తక్కవ మనకు ఎండకాలము, వర్ష కాలము, చలికాల చిత్తూరు 89.06 . మేర్పడుటకు భూమి ఒరిగి నూర్యుని చుట్టు 'తిరుసచుండుట 
మన తెలుగు జిల్లా Mee ఎనెర్ఫతి వానగాలుల యీ కారణము. 

రు బుతువులు, , మందురు. ఉత్తరమునకు పోవునట్లు కనిపించు అరు మూస 
వసంతేబుతువు | శరదృతువు : ములకు ఉఊత్తరాయణమని "పేరు, 
(గీమ్మబుతువు "హీమంతబుతువు క యై 
వర్ష బుతువు శిశిరబుకువు . తెనుగు నెలలు ద్రం శీషు చిెలలు 

అయనములు .... వైశత్రము అ మార్చి ఏప్రిల్ 
భూమి ఒక సంవత్సరములో నూర్యునిచుట్టి వచు వై శాఖము = ఏప్రిల్ మే 

ఎన్న ది. . ఇట్లు మనభూమి నూర్యుని చుట్టివచ్చునపుడు జ్యేష్టము షష మే జూాకా 
నామ్మిపై నుండువారికి నూర్యుడే ఆరు మాసములు దకీణ అపాఢము = జూాక్కా జూలై 
నరు పోవుచున్నట్లు కనుపించును, దీనినే దవీశణాయన ' (శ్రావణము మా జూలై, ఆగస్టు 

19 



అగస్టు న్మెఫ్టెంబరు 
వెస్పైంబరు అక్టోబరు 

త్ అక్టోబరు నవంబరు 

నవంబరు డిశంబరు 

ణా డిశేంబర్కు జనవరి 

జ జనవరి ఫబ్రువరి 
a సె ల్రువర్పి మార్చి 

ఉత్తర హిందూస్థానములోవల్సె వేసవిలో వేడ్కి. శీతాకాల 

ములో చలి ఎక్కువ త్మనముగా ఉండదు. బెజవాడ్క గుం 

టూరు మున్నగు స్థలములలో "వీడి 1100లవరకు 

వస్థితి చెళ్లును, విశాఖపట్టణములో వా 'ల్రేరలోన్సు 

ఫీముని పట్నములోను వేసంగిలో చల్లగా నుం 
్ లం 

డును, ఇక్క_డ ఉప్పాడ ఓడశేవులు, మదనపల్లి, రాయల 

సీమలోని "పనుగొండయున్ను వేసంగిలో చల్ల గానుండును, 

తెలుగు జలాలు, 
“ఉలి, 

వి నీఠరము---జన సంఖ్య--రోడ్డులాశిస్తులు వ” రా, 
జావ 0౧ a 

తి, క్షు . 

గ్రామముల భూమివన్ను fకీ/క్టీ బ్ కల చదువుకున్న . మైళ్లు, 

8846000 11547 8848108 1411286 6 1154 
2168000 1920 6490635 1229865 11 1920 
1879000 716 5268715 880389 14 716 
1446000 981 5015477 12881 18 981 
2277000 926 6831976 1260604 15 926 
1617000 1621 871788 721981 8 1621 
1057000 889 1915346 415018 9 889 
1144000 796 2151767 548197 8 796 
1081000 908 1857681 486767 8 908 
1172000 858 16883074. 507827 8 858 
1632000 2254 * 1676916 608190 8 2254 

ఆంధ్ర చేశము. 

తకెౌలూకా'నారి జనాభా=వీ స్తీ ము---(గగ్రామములు, 

వఠతున రము 
—_ జిల్లా లేక ప్రాంతము _ 

1 విశాఖపట్నం 17186 
2. తూర్పు గోదావరి 6220 
క పిమని 2361 
శ, క్లో 3547 

రు గుంటూరు 5751 

౬. నెల్లూరు 7949 
7. కడప 5919 

8. కర్నూలు 7581 

రి జక్లొరి i 5713 

10. ఆసంకప్ప 6741 
11. చిత్తూరు 5901 

జిల్లా, తాలూకా. విస్తీర్ణము చ. మై. 
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ఒకొ్క్క-క్క చ, మె. జనాభా, పట్టణములు, పల్లెలు. 
౧ జన సంఖ్య. 

80,800 మ్మ 269 “ 868 
120,685 1 మర 440 
86,546 1- 46 211 

152,286 i as .687 
291,827 2 968 634 

“ 182,681 2 ౨౦? 881 22618 8 398 © (96 
99621. 1 “185 క్ట. 
WHT 1 vem: కమ IN యు ల... ggg 2 



జిల్లా, తాలూకా ' 

11. విజయనగరం 

12, ఫీమునిపట్న ౦ 

18, శృంగవరపుకోట 
క... విశాఖపట్నం 

15, అనక పల్లి 

16. సరంసిగ్షి 

17. 
18, గో లా్క్కాండ 

19. సూడఢడెం 

నే తూర్పు గో దావర్శి 

మ భదా:చలము 

2, చోడవరను 

4, పోలవరము 

రి, ఎల్లవరము 

6, అమలాపురము 

7. కాకినాడ 

ర "పెద్దాపురము. 

9. పిళాపురము 

10. రాజమండ్రి 

11 రామచం(దపురము 

12. రాదోలు. 

19, తుని 

ల పశ్చిమ గోదావరి, 

1. ఫీమవరం 

2. చింతలపూడి 

8, ఏలూరు 

4. కొవ్వూరు 
ర్, నర్సాపురము 

6. తాడేపల్లి గూడెం 

7. తణుకు 

4 కృష్ణా. 

]l. బందరు 

2. బెజవాడ. 

రీ. దివి. 

4, గన్న వరము 

రీ, గుడివాడ 

6 కైకలూరు ' 

911 

710 

98 

548 

919 

367 

297 

604 

108. 

876 
291 
291 
126 

2892 
ర్27 
877 
'కిర్4 
278 
342 

200 

281 

428 

£59 

290 

818 

881 

జనాభా 

291,917 
141,987 
160,058 
184,287 
182,546 
192,063 
284,848 

159,944 

నలం. 

12,678 
7,074 
4,976 
16,205 
9,648 

50,909 
50,867 
46,588 
91,9083 
40,912 
58,127 
48,939 
18,049 

174,088 
97,458 

184,975 
155,888 
238,786 
168,721 . 
218,200 

190,007 

168,898 
120,158 
202,217 
85,868 

17 

పట్టణము లు, 

= 

leone |||] 

అ] అవల]! ౧ 

mere 

బి 3a 6 

191 

177 

783 

144 

142 

24.1 

164 

278 

826 

280 

1834 

120 

804 

104 

104 

201 

48. 

80 

114 

107 

48 

89 

127 

118 

100 

87 

107 

88 

104 

106 

97 

95 

159 

89 

69 
46 
43 

186 
48 

706 
887, 
రర 
ర్ర్7 
582, 
0గ్రతి 
886 
654 

617 
185 
491 
440 
841 

40 
1,066 

ర్ర్ర్ 
449 
856 
414 
646 
224 



ఆంధ్రసర్వ స్వము 

అల్లా, తాలూకా, 

7, నందిగామ 

ర. నూజివీడు 

9. తిరువూరు. 

ర్ గుంటూరు, 
i బాపట్ల 

2 గుంటూరు 

తి, నర్సరావు శీత 

4. ఒంగోలు 

ర్, పల్నాడు 

6. "రేపళ్లి 

( సత్తెనపల్లి 

"రి. తెనాలి 

9 వినుకొండ 

Lb ఆత్మకూరు 

fia దర్శి 

ల. గూడూరు 

 & కందుకూరు 

ర్ కనిగిరి 

6 కావలి . 
7, కోవూరు. 
ఈ "నెల్లూరు 

9. అాదిలి 

10. పోలూరు 

11. రాశారు 
12. ఉదయగిరి 

193. వెంకటగిరి 

ik బద్వేలు 

4. కమలాపురము 

6. పులివెందల. 

7. రాజం "పీట 

ఈ రాయచోటి, 
9 9, సద్దవట్టం 

వివ్హీరము చ. మై. 
le) 

678 

297 

425 

688 

502 

716 

820 

1041 

845 

706 

295 

644 

699 

591 

460 

801 

1,000 

ర్48 

* కీరిర్ 

505. 

564 

568 

594 

871 

427 

'7ర్ర్ 
509 
612 
808 
480 
565 

1,085 
1,108 

606 

జనాభా. 

173,608 
78,194 
90,296 

298,869 
297,885 
287,261 
277,986 
167,994. 
178,824 
215,885 
256,627 
104,879 

112,144 
99,980 
99,856 

175,970 
184,395 
112,038 
148,090 
100584 
75,6832 
89,618 

_ 7219 
101,928 
7448 

08,858 
108085 
102,910 
68,275 

107,645 
96157 

_ 158,856 
150,962 
683,169 

18 

| [| ఆబ ఆలయం ఆ|| ఫాం లం ౧ ౨ (౧-4 లట CI 0 ల 

] టా స స బి బ్ర బ్ర హ్ 

110 

109 

106 

1683 

88 

68 

181 

79 

72 

1183 

119 

114 

166 

182 

78 

119 
110 
142 
110 
182 
152 

“19 

93 

127 

62 

19. 
91 

180 

Ill 

77 

ఒక్కొక్క చ, 

జన సంఖ్య. 

256 

246 

212 

4834 

598 

331 

889 

161 

518 

806 

870 

162 

175 
169 
216 
220 
184 
204 
885 
977 
134 
159 
121 
117 
174 

124 

212 

168 

225 

250 

170 

1583 

187 

104 



ఆదోని 

ఆలూరు 

బారి 

పహాడగలి 
య 

హర్చణహాళ్రి 

హోస్పేట 
కూడిగి 

య 

రాయదుర్చ్లము 

సిరిగుప్ప 

10 అనంతపురం, 

అనంతపురం 

థర వరం 

సత్తి 
హిందూపురం 

కదిరి 

కళ్యాణదుర్లము | 

మడకసిర 

"పెనుగొండ 

తాడిపత్రి 

ll చిత్తూరు జిల్లా, 

Lk 

2, 

రి, 

4, 

ర 

6, 

చ ంద౮గిరి 

చిత్తూరు 

"కాళ పాప్ 

కుప్పం 

మదనపలి 
య 

పల నేరు 

1,060 
817 
ర్ర72 
640 

1,140 
1808 
679 
747 
617 : 

766 

613 

652 

58 

611 

58 

863 

681 

408 

926 

7836 

896 

481 

1,162 

821 

446 

682 

641 

548 

786 

622 

805 

236 

£11 

ణి D జ చ్చ 

182,272 
108, 101 
8,70834 
15525 
108,712 
117,007 
101,028 
122,486 
92,848 

193,200 

105,400 

182188 
86,292 

100,039 
89,511 

108,288 
92,484 
62,482 

116,958 

90,024 

159,640 
110,194 

173,254 

87,447 

97,081 

98,498 

117,815 

+ 182,499 
258,100 
118,081 

61,867 
105,618 
59,567 

19 

పట్టణములు, | 

న. 

[+ 

వలేలు 
Mm 

99 

76 

65 

95 

98 

99 

77 

70 

97 

164 

94 

102 

87 

81 

106 

114 

80 

860 

114 
68 

182 
[సై 
ul 

74 
ర్? 
056. 

97 

229 

344 

341 

250 

104 

87 

అంధీభూ 

ఓక్కొక్క చ, మై 
జన సంఖ్య. 

125 

189 

152 
. 248 

95 
89 

149 
164 

150 

252 

172 

2083 

147 

164 

167 

125 

186 

155 

126 

_ 122 

178 

256 

149 

107. . 

218 

144 

15883 

249 

828 

190 

201 

184 

149 



. a ఒక్కోక్క చ్, మై 
జనాభా. పట్టణములు... “పల్లెలు. -. స క. 

122,271 1 105 అ 

196,111 ఆజా? 547 me 0 

198,455 1 829 fp మ 

147,124 సల్లే 125. 288 

[1931 జనాభా లెక్కలు, a ఎ ' . 

తేన యందములు (పొంత జనుల కఫీముచి వా 

టిం సన నర్సు నలరిన తెనుయస "లేఖ 

తన వేణికలు వసుంధరను సస్యశ్యామ: 

లనుజేయం జెలంషిన తెను0స.. భూమి 

అస్మదార్ట్రు వకోవీధి నాహీంప =. 
జప 'కిలయించు చున్నాండ ; వావలేదు న్ ల bi 
బావలేడు ఆంధ్రుల మపహోజై జ్జ ల చరిత్ర వ. . 
సృదయములం జీల్సి చదువుండో సద సదయులార |! 13 | స 

రాయప్రోలు, 



మానవకోటికి సంబంధించిన (పధాన (పొపంచిక వీపయములను 

హిందూ బేళశమునకు అందు ప్రత్యేకముగా ఆంధ్ర దేశమునకు ప్రత్యత్యుముగాను, 

పరోతముగాను "సంబంధించిన చారిత్రక అర్థిక, సాంఘక, రాజకీయ 

పవిపయములను సవాలనుగా వత్సర(క్రైమమున సూచించు కాలాన్నుక్రైనుణిక, 

తతృంబంభ మైన పట్టికలు, 

పపంచ జనులలో అయిదింట ఒకరు 

భారతీయులు, 

ప్రపంచపు స్థితిగతులు, షష స 2,93,40,000 

వ మై. అంటార్కిటిక్ 33 60,00,000 

(ప్రపంచపు వి_స్లీర్ణము ౨ 19,69,50000 ' ఆల్బ_టిక్ గ 40,00,000 

భూమి క 5,75,10,000 

నీటి ఖ్ 13,94,40,000 ఖండములు. 

'సముద్రములోని దీవులు SI పాం వ. 1700000 

భూూమి్రైనున్న 'నరస్సుల్కు నదులు టి ఆఫ్రికా నాలాల టక్ త 55,69,000 

ప. స.  . టా త్త అమేరికొ | 80, 00000 

న. దీ ణ అమెరికా . 68, 00, 000 

సముద్రములు, og జపే. నియా (ఆస్ట్రేలియాతో 40 00 ,000 

శాంతే మహా సముద్రము 6,86,34,000 యూరప్ ' . | _ గ్గ bee 50 000, 

అట్లాంటిక్. 935. జ జ 4,18,21,000 (భువ (ప్రబేశముల్లు క ళు ఆ 62, 05 4000 



ws | | 1 క్ ( క్ త స్త వా 

ముఖ్యమగు ఆర్య భెవలు 

మూలార్య భాష 

జ = ils ళ్ En ఆర్మీనియణా  ఇరాసీ (జండ్) వేద సంస్కృతం 

క! | | టీ 
ఇంగ్లీషు i భ్ (ఫెంచి ఇటాలియకా స్పానిష్ ఆధునిక సంస్కృతము ప్రాకృత న. 

| | 
సౌర'సేని ఆర్థమాగరధి మాగధి 

న్న | A | | a: వంజొవి మహారాష్ట్ర ఘూర్డ రి అవంతి ఓఢ్రము Ge 

| | | బంగాశీ అసామీసు 
మరాటి గుజరాతి పళ్చిమ హిందీ తూర్పు పొందీ 

ముఖ్య (దావిడభావలు 

మూల |ద్రావిడము 

శెలాగమిగ్ తుళు 

1p న. క న Od 

మళయాళము 

ముఖ్య నెమిటిక్ 

మ. మం లు 

ఇవ్పటీ అరవము 

గ eu 
హక వక ఆంధ్రము aa 

| 
ఇప్పటి కన్నడము 

శాఖ హీ(బ్యూ అర్లీ భావులు 

కుర్కీ, చీనా జపాను భామలు 3} 

రవ్యను 
రమారమి 10 కోటు భానలు స్టుభొనలంగా గలవారి సంఖ్య, జర్మక్రా » ర రమారమి 80 కోట్లు సూను » 7» 3 20 a 

(దావిడ భాహలు మొత్తం § 99 7 99 
$3 i 93 బెంగాలి 

39 ర్ 39 భౌహి శేదతులున్న వి, Sar mr: " ఇటాలియక్షా 
4 

మై 

- 
39 వ్ర చు హీండీలలాోో కొంత శేటమున, ద ఇ 

= 

శేదమున్న రీ ఇందు ఆంధ్ర భాషీక్రలు 2,68,00,000 యైబడియున్నారు 
22 
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జగ తల్కాౌా_లము . 

కృతయుగము 17,28,000 ఏండ్లు 
(కేశాయుగము 12,96,000 ,, 
జ్వాపరయుగము 8,64,000 ,, 

కలియుగము 4,32,000 ,, 

48,20,000 ఏండ్లు చతుర్యుగము అనగా ఒక 

నుహా యుగము 

మన్వంతరము అనగా | 80620000 ,, 
71 మహాయుగములు 

ఇప్పటికి ఆరు మన్వంతరములు 

గడచి, ఏడవదగు వైవస్వత | 
మన్వంతరమున ఉన్నాము, | 

కనుక ఆరు మన్వంతరములకు 

18,40,3,20,000 ఏండ్లు 

ఈ 7వ మన్వంతరములో గడచిన 
1,66,40,000 ఏండు 27 మహా యుగములకో | పా రజి 

ఈ 26 వ మహా యుగములో 
తీ ఏండ్లు 

కృత (త్రేతా ద్వాపర హా. 289,89,000  . 

ఈ కలియుగములో ఇప్పటికై నవి ర్085 ఏండ్లు 

"మొత్తం ఈ కల్పంలో అయన ఏండ్లు 1,99,58,45,035 

ఇట్లు మన (పాచీనార్య సంప్రదాయపు "లెక్కల (పనా 

రము ఈ కల్పారంభకాలము మన భూమికి ప్రత్యేక వ్యకి 

త్వము ఏర్పడుటకు వైజ్ఞానికులు చెప్పిన కాలము సుమారుగా 

'సరిపోవునుం 

కొన్ని చేశములందు పాథమిక విద్యకె తల 1కి 

చేయు వ్యయము, 

డెన్మార్కు_ రు 17 5 0 
అమెరికా 16 4&4 0 
ఇంగ్లండు 9 0 0 
ఫ్రాన్సు 9 0 0 
జపాను 7 0 0 

భారత చేశఘు 0 20 

ఆంధిభూమి 

కొన్ని చేశములందు జనుల వృత్తులు (నూటిక్రి 

దేశము వ్యవసాయము పరిశ్రమలు వర్తకము 
నూటికి 

అమెరికా 29 29.3 15 
జర్మనీ 28.9 88.1 డా 
(ఫ్రాన్సు 88.8 81.1 12.9 
శెనడా 84 26.9 13.9 
ఇంగ్లాండు 6.4 40.0 14.0 
భారత 'ేశము ౫7] 9 112 5.0 

కను తారకలు 

జననమరణముల స్థితిని తెలుపు పట్టిక, 

) చదువు 

Se అ 
ఇండియా 23 8 8.8 27 
ఇటలీ 44 90 2.8 14 
జపాను 44 99 80 18 
(ఫ్రాంసు 47 94.2 16 16 
(గోటు (బిటకా 50 90 1.5 12 
స్టిట్టర్లాండు ర్ 16 19 

అమెరికా 

సంయు క్ష ర్1 94 1.7 11 
రాష్ట్రము 

పహోలండు ర్2 92 2.0 0.8 

స్వీడను ర్ర్ ప్త 1.8 11 

నాశ్వే 56 మసన 14 10 
డెన్మార్కు 56 క 16 ll 

' ఆస్ట్రేలియా ర్ 92 1.6 09 

= 1.6 0,8 న్యూజిలాండ్ 67 

— ఈ గుర్తుగల భాగమునకు 'సరిమైన లెక్కలేదు, కాని 
ఈ (పొంతేముల నూటికి రమారమి 90 మంది -చదివినవాశే, 

* చాలామంది వ్యయసాయదార్డ పైన ఈనాముల పైన 

ఆధారపడిన నిరుద్యోగులున్నా రు, 

23 



మనదేళము ఎంత పెద్దది? 
క్ల (రష్యాతప్పబగలాయూరప్ తి. t17?0 

./ అంతటి కంటె పెద్దది) 
ఫ్రాన్స్ 

ఊ.4 2,013,506 

వి, 212,659 4 

Hers. 
త్ 34656. 

ఎ ఏ.1135ళడి 

త్రి జ్ చువ్వషో రెస్మాంది ప ఎ ad 
షొ. లకే 425099 ND 

తి. Sq 
బో (| 

జన సంఖ్య, 

ప్రపంచంలోని జనసంఖ్యలో అయిదవవంతు మోందవులు, 
(ప్రపంచపు జన స { షి 

66 151, 91,85,859 మంది 

ఆస్యా ఖందష్యు జన EE 

క స! 
tse 104% 88,58,499 మంది 

దూ దేశపు న గ 

జొర దూ టై విృకము మర ణం తు 

క . 18,09,000 వ, మైళ్లు = 

24 



కౌలానుుకమణిక 

జన సంఖ్య మతముల ననుసరించి (నూటికి) 

40 

Ay 
4 

త్త. 
QUILL 
గే 64 OM గో స్

 [| తో 

(శీ | | గ్లో
! ( స్ట Va 

) 

(2 ULL APR 

లి 

లల్లో లో, 

గో సహా 
పీ VAX rag. 

Ory. లో 
ళల a hed శ 

(nh ల్ 

కీ ఆం న 7 7h 
“ లనీ if , 
వ ఆకా sa 

| అ 

డా (౧/4 లలలల లల లటోటల/కో ౮ టటదరటోలోలల a 

నునామ్మదీయులు 22.16 

దాతా [mH ఇక్హా 

క | m= 
అ | వా రం 
Bre తహ ట్స స్ 
mn మా Poy 

l= = 
శు గ్ జ్ 

Br. మా 1/81 ఆ ర ాలపనా ఇకను 
Gr [il వ క న వానా సక 

|| నాలాల లారా శతకన నాచూరాబెక్త 

aad Ae) భ్ 

// (| 
oe a 

ua "I 
| సె 

J 
NN 

న 3 వడా re వు te న్యు 
నీక హైమ 2°37 ANY” ss సెం * బని అన్న న hss, | 

pe; లో 

క AA) 
వో 

1.2 పార్రశ్టీకులు 08 
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ఆంధున ర్ జిన నే en, 

పశ్చినుహీ 3 వనన ననా కా దారార తానని ననననా నాలం. 95.8 

హౌం అననన నననాననికననానననినిన 18.9 

స 9,౨ 

తమిశ్ ము. అ 72 

పంజాలీ err oe] 5.6 

బజన. nm 4,9 

మారాళీ అ 4,7 

హీడ్రము ఆశినకలు 4.0 

గుజరాతీ mm 8.8 

బర్మా భావ ౫ 8.1 

పల్లెలలో పట్టణములలో. జన సంఖ్య, 

(1981 జనాభా లెక్కల (ప్రకారము) (నూటికి) 

హ్ (గామము 

రాష్ట్రము పట్నములు పల్లెలు యొక్క 

/ సగటు జనాభా 

65 995. 855 
17 988 879 
90 14 612 
తి S82 697 

98 907. 299 
రిల 915 827 

U8 889” sal 
10.2 898. 400 

98 907: qa 

(నాళ 1,960 

1,556 

by 1,929 

జీలం 640 
కృష్ణా 680 

నర్మదా 801 

తపతి 620 

మన చేశ సంపద-ప్రపంచ ము 
జనసంఖ్య సంవత్సర ధనము లేక 

మిలియను ఆదాయము ఆరిక సంపద 

'రూ(మి రూ. (మి 
అమెరికా 

సంయు క్ట 122,77 2058 9,856 
రాష్ట్రములు 

లు 

కెనడా 10.87 1268 8,028 
ఇంగ్లీ సురాజ్యము 46.18 1,092 6,371 

జపాను 65.836 271. 2,808 
(బ్రిటిష్ ఇండియా 971.78 82 441 

మన ప్రభుతో ద్య|ోగుల వేతనములు, 

"నెలకు 

"కేంద ప్రభుతము రు అ మె 

గవర్నరు జనరలు 21,838 5 4 
కమాండర్ ఇకాపేఫ్ 8,338 0 0 
ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిలు సభ్యులు 6,666 10 8 

నై ( ఒక్కొక్కరికి 

'రావిములు, 
ట్ర 

బెంగాలు గవర్నరు. 10,000 0 

బీహారు. 5,388 5 
బం'బాయ న “10000 9 

నుధ్యరాష్ట్రములు 6,000 0 

మద్రాసు గవర్నరు 10,000 0 
ఉత్కళరాస్త్ర గవర్నరు ర్కర00 0 
పంజాబు 33 8,338 చీ 

సంయుక్షరాష్ట్రయల గవర్నరు 9000 0 
బర్మా గవర్నరు 10,000 0 

అసన్సాము (ప్రధాన కార్యదర్శి 2,250: 0 0 
బెంగాలు. ఫ్య క్కక్రికితి. ౮ 
బీవోరు 3 3000 0 0 

o0O0okROoOoOOoOoOOoOoOoKk oOo 

[మీ 



బొంబోయి గ 3000 0 0 
మధ గ్రరాష్ట్రములు నా 2200 0 0 
మదరాసు a *38 750 0 0 
సంయు క్షరాష్ట్ర9ము ::3 4 3000 0 0 

ఇతర చేశాలలోని పెద్ద ఉద్యోగస్టు 
వేతనములు ఎంత తక్కువ ? 

(బీటను మా'నమునకు. రూ, లు 

(ప్రధాని i ti 
ఇండియా | స్రధాన కార్యదర్శి ర్స్లలల 8 102 

సింఫకాళ్ల 

గవర్నరు జనరబు 8,888 14 92 
3 

కేన ఇకా 

గవర్నరు బనరలుం 

(పధాని 3,375 0 0 

జుపాకా 

(పధాని 622 0 

ఇతరమంత్రులు 440 

కార్య్భదర్భులు 375 12 

అమెరికా సంయుక్రరాష్ట్రయులు 

అమెరికా అధ్యక్షుడు 17,062 8 0 

గోటు (బిటను (పథాని వేతనము మన ఇండియా గవర్నరు 
జనరలు వేతనములో 'సగము మాత్ర మే, 

“కొన్ని (ప్రథాన నగరముల జన స సంఖ్య. 

కలక'త్రా 1,465,582 అలహాబాద్ 188,914 
బొంబాయి 1,161,383 కాక 205,815 
మదరాసు 647,280 .వఫ్రూనా 250,187 
చూదరాబాదు 466894  మైసుచు 107,142 

"బెంగళూరు 806470 
అష జే ~ అదు క (పపంచములోని కొన్ని ముఖ్య ఘట్టములు 

ప. 
4000. బాబిలోనియాలోని సుమేరియనులు, 

నాగరికత, 

వార్ 

3000 

2500 ఈజిప్టు పిరమిడ్లు కెట్టిరి, 

శకాం గ్లాసు మం(తిత్వకాలమున (మ మంతి చేతనము 

"నెలకు రు, 500 మాత్రమే, 

మి 1 9 
3 

కాలాను క్రోమజిక్రీ 

721 మొదటి చంద్మగ్రనాణము  గు_ర్జింపబడినట్టు, 
టాలిమి (వానెను, 

605 పర్ణ యా బొౌరాస్తతు. 

ఛ్ర్1 కాన్ ప్యూసిీయస్ అను పండితుడు చైనా 

లో జన్మించెను, 

- తి99 సో క్రటీస్ను చంపుట. 
856 Ws పుట్టుక, | 

156 నాలో కాగితము చేయబడినవి . 

ల a సామ్రాజ్య "సంస్థాపన, 
4 ఏసుక్రీస్తు పుట్టుక, 

క 
ల క్రస్తును (కౌసుశున చంపుట, ' 

61 బొడీసియా తిరుస బాటు- (బిటనులో, 
64 రోమును తగల బెట్టుట-నీకో చ్యక్రవ రి 

కై)_స్తవ మతేమును నాశనము చేయుట, 
1167 రోమను స్మామాజ్యము-మహాదళ, 

569 మహామ్మదు (ప్రవక్త క్ష మాలో జన్మించెను, | 

1206 చింగ్ స్ ఖాకొ య్. షా. స్థాన 

పరిపొలనము, 7 

1215 కింగ్ జూకొా ఇంగ్లీ వ షురాజు చూశా కార్డు . 

జారీచేయుట. 

1216 హానీ 11. ఆంగ్లేయరాజ్యా. మొదటి పొర్ష 
మెంటును సమావేశ పరచెను, | 

oo మన్ గోల్ చక్రవర్ణి కుథేఖాకా చైనాలో 
1292 'పొలించుట, 

1898  శైమారు హిందూ చేశమునకు దండెత్తి 
వచ్చుట, 

1450 | గుట్టిక బర్స్ జర్మనీలో (పసంచములో 'మొదటి 
1455 "పుస్తకము అచ్చు వేసెను, £ 

14831 ఆంగ్రేయులు రీమ్స్ నగరమున (సంచి నాయకు 

రాలగు ేవీవోన్ను 'కొల్బుట, 

1458 కాకొస్ట్రాక్ట్నోపుల్ _ తురుష్మూలు అ 
కొనుట. 1. 

1476 ”” ప. న. అన్న యంత్రమును. 

1517 '- జర్మనీలో న వ్ర 

లూధరును బహిహ్మురించుట, 

27 



అంధ9సర్వస్వము 

1564 చేక్సొపియర్ మహాకవీ ఫుట్టుటః 1929 ఆఫ్ఘనిస్టానమున తీరుగుబోట్లు, 
1600 (బిటిమ్ తూరు ఇండియా వ రక సంఘ 1980 నాజీపక్ష్న విజృంభ ణము -జర్మకా రీచ్ స్థాగులో 

స్టాపన _  హీట్లర్ అధికార (పారంభము, 
1609 ఈసి ండియా కంపెనీ రాయబారము ఇంగ్ధం 1984 అమెరికా 'సంయు _క్షరాష్ట్రాములు ఫలి మెక్ 

డు నుండి ఇండియాకు వచ్చుట, దీవులకు స్వాతం [త్ర్యమిచ్చుట, 
1616 ేక్సపీయర్ మృతి, ' 1935 ఇటలీ అవినీనియా యుద్ధము. 
1632 | Er. 1936 స్సెయిక' అంతర్యుద్దమ- ఎడ్వర్టు 17111 ఇంగ్లాం 
1658 ఢి డు సింహాసనమును త్యజించుట, 
1649 ఛార్డిస్. స్టూఅర్దు రాజును ఆంగ్లేయులు 107 చై నా-జపాను యుద్ధారంభము, 

తలగొట్టి చంపుట, 1938 జర్మన్ ఆస్ట్రియా ఆక్రమణ, 
1775 అమెరికా స్వాతంత్ర్య యుగ్దారంభము. 1939 ద్వితీయ (పపంచ మహా సంగ్రామ (ప్రకటన 
1776 అమెరికా స్వాతంత్ర్య (పకటనము. (౫౫ ఇంబనూ కి. 

1779 . నెపోలియికా (ఫ్రాన్సులో కాన్సలగుట, 1940 నార్వే డెన్మామ్యు, హాలెండ్ బెల్టియమ్, 
1789 (_ఫించి విప్లవ (పారంభము, లక్ స సమ్బర్జులను జర్మనీ జయించుట 1702... ఫ్రాన్సు రిపబ్లిక్ అగుట, ఫ్రాన్సు స 
1640 ఇంగైండాలా “వన్ని సోను, ప్రహోాట్టుట. సైట్ల జర్మనీ-రహ్యా యుద్ధము, 
.1809 ఇంగ్లాండు ఇండియాలను తంతిద్వారా కలుపుట, రి జపాను జర్మనీతో కలిసి యుద్గమానకు దిగుట, 1869 సూయజ్" కాలువ తెరచుట, | క. స్ 

MMR స హిందూచేశ చరిత్రలోని కొన్ని ప్ర 1681 జర్మనీ స్నామాజ్య పునః (ప్రతిష్ట, | న్ న, న్ని (ప్రముఖ 
1899 a బోయర్ యుద్ధముల. (పారంభము' = గాంధీ — ఘట్టములు, 

=... మహాక్ముడు ఆంగ్లేయులకు తోడ్పడుట, శా. 
12006 వై నాలో బాక్సరు తిరుగబాటు: 4000-3500 మొెహెంబోొదారో నాసరికత విలసీల్లీనది, 
1904 రహ్యా-జపాకా యుగ్గారంభము, i 2500-2000 ఆర్యులు హిందూ దేశమునకు వచ్చుట. 
1912... జైనా రిపల్లిక్ అస. 1500-1200 బుశ్వేదయునగము. 
1914 మొదటి (ప్రపంచయాద్ధము (ప్రారంభము, 700.330 క లా హొందువులు వర్తకము 

1917 అమెరికా జర్మనీలు విడివడుట. రహ్యా బోల్షి చేయుట. 
న. విక్ రపల్లి కయ్యెను. 650-825 మగధ స్యామ్రాజ్య వికాసము, 
1918 _ ఏల్పక్ (పపంచ సంగ్రామ 642 శిశునాగులు, 

oh సమా. లల్0 గౌతమ బుద్ధుని జనసము. 
99, “వాళ్సెలీస్ సంధి, 527 మహావీర వ మానుని మరణము, 
20 నానా రాజ్యసమితి. గ. 522-486 డెరయస్ భారత దేశములో నెక రాజ్య 
1991 ఇటలీలో ఫాసిస్టు ఉద్యమము. మును "మొదట . పాలించిన విదేశీయుడు, 
1924 ఇంగ్లండులో. మొదటి లేరు (ప్రభుత్వము, 487 బుద్ధుని నిర్యాణము, 
1928 సోవియట్ యూనియకా వ్యవసాయిక పారి 400.300 ల క సంబంధించిన చార్మి తేక ఘట్టములు, 

(శామి" కాభివృద్ధికై. పంచవర్ష ఆకార 326 అలెగ్జాండరు సింధునదిని దాశును, తత్షశిలా 
(పవేశ పెట్టుట. వ దక విశ్వ విద్యాలయము, 



త్రీలైగ్ర 

8325-184 
828 (స 
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గోరక్రొవూర్ లో మొదట దోరికీన సోరా రాతి 

శాసనము, 

మౌర్యుల పాలన-చాణక్యుని అర్థశాస్త్రము. 

మెగ_స్టనీసు మన దేశమునకు వచ్చుట. 

వకార్యవంశపు (ప్రథమ చక్రవర్తి చంద్రగుప్తుడు, 

అశోకుడు స్మానూజ్యాధిపత్యము వహించుట, 

కళింగ యుద్దము, 

పతంజలి వ్యాకరణ రచనచేసి యుండును. 

కుపూక పాలన, 

కనిహ్కు_పాలన,. 

గు_ప్పసా(మాజ్య ప్రారంభము. 

'సము[ద్రగుప్తుని పరిపాలన, 

రెండవ చంద్రగుప్తుడు 

ఫాహీయాకా హిందూ బేశములో 

కాలము, 

నున్న 

 వరావామిహిరుని మరణము, 

_ వార వరనుని ర పరిపాలనంహ్వాన్తృాంగు అనే 
చైనా _ యా(త్రికుడు ఇండియాకు 

వచ్చుట, 

బాణుని హర్ష చరిత్రము, 

రాజపు(త్ర రాజ్యములు వర్ధి ల్లీనవి, 

సింధు రాష్ట్ట్రమున అరబ్బుల 'వాసము, 

అజంతా చిత్ర నిర్మాణము. 

“కట్సింగో అనేవైనా సంస్కృత విద్వాం 

సుడ్కు నలందాలో ఆచార్యుడుగా నుం 

డుట, 

వంగరాష్ట్రమున పాలవంశజుల పరిపొలన, 

టి బెట్టులో బౌద్ధమత వ్యాపకము, 

ఎల్లోరాగుహాల నిర్మాణము, 

జయపాలుడు మహమ్మద్ గజ్బీతో ఓడిపోయి 

ఆత్మహత్య చేసుకొనెను, 

ఆల్ బెరూనీ హీందూూదేశమును/సార్సి (గ్రంథము 

(వా నెను, 

Spo క పృథ్వీరాజు 

దియుల నోడించుట, 

ఢిల్లీ పతనము; 

కోలాన్నుకమణీక 

1200-1526 ఢిల్లీ సుల్తానుల పొలన, 

1266-1290 బానిస వంశజులు, 

1290-1820 ఖిల్టీల (ప్రభుత్వము. 
1292 మార్కోపోలో అనే వెన్నీస్ వర్తకుడు ఇండి 

యాకు వచ్చుట, 

1820-1418 తుఘ్లక్ పరిపాలన, 

1886 
1413-51 
1498 
1510 
1525 
1526 
15261818 

1532.63 

1540-1555 

1556-1605 

1605-27 

1608 

1608249 

1615 

1627 

1627-58 
1632.58 

1640 

1651 

- జవాంగీరు 

విజయనగర సామ్రాజ్యాంకురార్పణ, 

సయ్యద్ వంశజుల పాలన, 

వాస్కో_డిగామా ఇండియాకు వచ్చుట, 

పోర్చుగీసువారు గోవాను పట్టుకొనుట, 
సానిపట్ యుద్దము, (బాబర్). 

మొగలాయి (ప్రభుత్వము ఆరంభము, 

హూందూ దేశమున మొగలాయి (ప్రభుత్వము: 

తులసీదాసు. 

సెర్టా సూర్ వంశము=వారిపాలన, 

అక్నరు పరిపొలన, 

93 ర్ట 

"ప్పెక్ హాకిన్సు సూరత్ క గ. వ. 
తుశారాక్. 

సర్ థామస్ రో ముదటిజేమ్సు రాయబారి 

గా జహాంగీరు ఆస్థానమునకు సప; 

శివాజీ పుట్టుక, 

పాజహాక. 

కాజ్ మహాల్ నిర్మాణము. 

మద్రాసులో ఫోర్జునెంటుజార్టి కోట కట్టుట, 

బెంగాలులో ఆంగ్లేయ కర్మాగారములు నిర్మించ 

. పడిననిం 

1658=1707 జెరంగజేబ్ పరిపాలన, 

1707-1818 మహమ్మదీయ సామ్రాజ్య విచ్చి త్తి. (బ్రిటిష్ 

1712 

1720-48 

1736 

1746 

1748.61 

1757 ' 

ఆంగ్లేయులకు 

పరిపాలన అంకురార్పణ, 

బపహాదూర్ పా మృతి. 

మహమ్మద్: పా 

నాదరా దండయాత్ర 3 
ర్న 

ముదటణి కర్నాటక యుదము, 
థి 

పరాసువారికి అధికోరమున శే 

"బెంగాలు ఆ క్రమణము.స్లాసీయుద్ధము, 



ఇయ్య లీటింగు చట్టము? 

నార్ల హీస్టిం కం ఇ ఇండయా మొదటి గవర్న 

A స్త ని 

౮ a వో 

H7415౫ నాజారామమోవాసరాయలుా ఆయన కృషి. 

1 

భాడగాకా నిర్ణయము, 

శెండవ మైసూరు యుద్దము, 

1781 చట్టము. కలకత్తా, మృద్రాసుల (వాధా 
వము, 

పాల్వాయి సంధియోదరమ మరణము, 
మాంగళూర్తు సంధి. పిట్సు ఇండియా చట్టము, 
1786 చట్టము. 

టిప్పుసుల్తాను తిరువాంకూరు ముట్టడి, 

చెవారను సంస కారే కభొశాల స్థాపక, 

(రంగపక్ను ౦ సంధి, 

సొరాాలులో నెటిల్ మెంటు 

(ప్రవేశము, 

మహోారాస్తులశే "హైదరాబాదు ముట్టడింప 
బడుతు, 

నాల్దన మెనూరు ము, 

వావాఫర్నవీస్ మరణము. వెల్ల స్తీ ఫోర్టు విలి 

_ యమ్ కాలేజీ నెలకొల్పుట, 
కంధన మహారాస్ట్ర్రయుద్ధము, 

నైజామును సజ్-సిడియరీ పద్దతి కొప్పించుట, 
ఇల్ల గీ షువారిక్సీ వాజీరావ్రవన. జొస్పికా 

పర్మనెంటు 

"సంధి 

1832 

1837 

1837-41 

1839 

1843 

1845.48 

1844 

1548 

1849 

. 1852 

1854 

1857 

1858 = 

1859 

1861 

1864.78 

1866 

1868 

1869 

1870 

1872 

1875 

187? 

ప్రభుతోక్యోనలట ఇంగ్లీషు 

రాజూ - రామమోవానరాయలం' (బహ్మసమాజ 

మును స్టాప్ం' చెను. 

సతీ సహగమనపద్దత్వాను నిషేధము. 
ఇండియాలో కం రైలునూర్లము వచ్చుట, 

మొదటి ఆపఫ్సుకా యుద్దము. 

రణజత్ సింగ్ ne 

సింధు ఆక్రమణ, ఇండియాలో బానిస 
వ్యాపార నిర్మూలము. 

మొదటి సి సిక్కు_యుద్ద యు. _ 

అవసరమని 

కాసింపబడుట, 

లాహోరు "సంధి, 

పంజాబు అక్రమణము. రెండవ సిక యుద్ధము, 

రండవ బర్మా యుద్దము, 

విద్యా వివయిక ల 

సిపాయుల _ తిరుగచాటు, బొంబాయి 

మద్రాసు విశ్వవిద్యా లయములు నెల. 
కొల్పుట, 

తూర్చ ఇండియా వ రక సంఘమును రద్దుపరచి 

ఇంగ్లీషు (పభుతమ వారు పదా 
పొల నాధీకారము వహించుట, విక్టో 

రియారాణి (పక టన, 

ఇండియా ఇర్యండులకు తంతి సౌకర్యములు, 

ఇండియా (ప్రభుత్వ వట్టము,-__.క₹న్సీ నోట్లు 
og సీనలుకోశు మూకోట్టలు 
ఏర్పరుచుట. 

వాహావీ సంచలనము, 

తో 

శ్రేళ్ళ్ చంద్రసేకా (బహ్మసమాజమును నవీనము 
గా మార్చుట, 

మైసూరు రాజు మరణము, 

సూయజ్ కాలువ 'తెరదుట, 

వర సముద్రము గుండా "కిబిల్ (గ్రాములు 
వదలుట, ఆర్థిక సం&ోభము. 

మొదట జనాభా లెక్కలను (పకటించుట, 
స్వామి దయానందు ఆర్యసమాజమును 

పీంచెను,.__ఆలిఘర్ కళాశాల స్టాపన 
విక్టారియారాణ్చి హీందూదేశము నరో per | 

యగుట, కట్టా ఆక్రమణ, .. 
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1921 

అఖిల భారత 

విశ్శవిద్యాలయాల సమాఖ్య, 

విను నివారణ సంఘము, 

అఖిలభారత కాం స్ సంఘ సుసంనాప పనము, 

సరిహాద్దు నిర్ణాయక'సంఘము, మూడవ బర్మా 
"యుద్దము, 

నుణిపుర తు 

స్వామి వివేకానందుడు అమెరికాలో మతో 

పన్యా'సము చేయుట, ఫై నికులలో 

చూందవుల 

బడుట, 

. (ప్రవేశార్హ త గ _ర్థీంప 

విశ్వ విద్యాలయ సమాఖ్య, 

ముస్టీం లీగా కలకత్తా కాంాసు స్వరాజ్య 
తీర్మానము, 

సూరత్ కాంగాసు దెబ్బలాటలు, 

మింటో=మార్గో సంస్కరణలు, 

ముద్రణ నిబంధనలు, 

హీందూ దేశమునకు జార్థి చక్రవర్హి రాణీగారు 
వచ్చుట, 

శాళ్వతమెన ఆర్టిక విధానములు ఏర్పరచుట, 
రవీంద్ర కవీంద్రుడు “నేవి” బహుమతి 

నందుట, . 

“ఫాశెస్థ్రరీసర్చి ఇకొస్లీట్యూట్” “తెరచుట. 
బొంబాయిలో (పొధమిక' విగ్యానిర్భంధ 

చట్టము, 
లు | 

ఇండియా సంరక్షణ "చట్టము ఆమోదింపబడి, 
న్యుపరిపాలన సంస్ల్టలు ఏర్పడుట. 

శిల 

పోషమ్రూల్ ఆందోళన, 

నూంకేగ్యు ఇండియాకు వచ్చుట, 
| మహాసభ 
సమావేశము ఢిల్లీలో జరుగుట, 

మాం కేగ్యు వెమ్స్ఫర్డ్ సంస్కరణలు శాలట్ 

లంభం (ప్రధను 

కమిటీ రిపోర్టు, 
రౌలట్. సోట్టము, జలియన్ వాలాబాగ్ డ్ 

రదురరకములు, _ 

' గాంధారి. అసహాయోద్యమ '. (పారంభము. 
(క్రొత్త శాసన సభలకు ఎన్ని కలు. 

కన్నాట్' (వ్రభువు [కొత్త శాసనసభలను (పారం 
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కౌలాను[క్రమణిక్ర' 

కార్మిక చట్టిములు, చారీచారా దురంతములు 

గురుకాబాగ్ హల్య, గాంధీ అశెస్టు, 
స్వరాజ్య పార్టీ బారు కాసననభలకు ఎన్ను కో 

బడిరి, 

బెంగాలు ఆర్లి నెన్సులు, 

చి త్తరంజనదాసు నరణము, 

వ్యవసాయక సంబంధమైన “రాయల్ కమి 
. వక” నియ్యుక్తమనగట, కలకత్తాలో 
హీందూ ముస్లీం అంతః కలహము, 

రూపొయి మారకము 1 షి, 6 "ఫె, లకని 

నిర్ణయించిరి, ఇండియకొ (బాడ్ 

కాస్టింగ్ కంపెనీ (పారంభము, 

నకల రాజకీయ కత్మ్యుల సమావేశము, 
లాహూోరు కాం(గెసు స్వాతంత్ర్య (సనాణము 

“సివిల్ డిస్ జఒబీడియన్సు” ఉద్యమము, 
మొదటి రౌండ్ టేబిల్ సమావేశము 
లండకాలోే జకిగినది, . 

గాందీ ఇర్టికా ఒడంబడిక, 

రెండన శాండ్ "టేబిల్ సమావేశము, 
మూడవ కాండ్ కేబిల్ స సమావేశము, 

“శ్టేత్ర పత్రముల” (ప్రకటనము, 
నిరుద్యోగ నివారణ సంఘము నియు క్ఞామసట, 

రాయల్ ఇండియన్ "నేవీ (ప్రారంభము, 

ఇండియా (పభుత్వ చట్టము, 

బర్మా ఇండియానుండి ప్రశ్యేకించబడి, వాస్ట్ర 

మగుట, 

స్వపరిపాలన, రాష్ట్ర స ప్పరాన్ష్ర ములలో జా ఎది అ 

కొంగాసు అధికారము వహించుట, 

ద్వితీయ (పపంచ మహా సంగ్రామ ప్రకటన, 
'కాంట్రాసువాము యుద్ద తీర్మానము మే 

4 
యుట, కొంగను వాంతుల రాఖీ 

wo) (భట 7 అకా 5 fa నామా, సుభెన బాసు ఫార్యార్లు 

గి Oo 

“కాంగ్రాసు. సివిల్ డిస్ ఒబీడియన్సు మూవ్ 
మెను! యుదవ్యతిశేక (ప్రచారము చే న స్ 



శాంగ్రైము మంత్రులు కార్యదర్శులు. శాసన 

బధ్యులు కైళ్లట శెళ్లుట. 
కషసుదలం | 

భుబొసు చంద బోసు తిప్పీపోవుట, 

బాగ్గే! =వార్లా తీరా ర్మాన పము? 

గ 1 ండునుండి [పా విటిష్ కాబినట్ తరపున 

రాయణారిశా సర్ స్టైఫర్డ్ (క్రీన్సు దళ 
త్ర సం పతించుట, 

సీశూ కేక్ అధ ధ్య కుడు ఇ వాన్షియాక్ హిందూ 

శీశమునకు వ వచ్చుట, 

ఆంధ దేశము, 

ప్రథాన చార్మితిక ఘట్టములు 

ఆశోకుడు కళింగ దేశమును జయంచుట, 

ఆం(ధ్ధరాజులు స్ట స్వతంత్రులయిరి అందు మొదటి 

కాజు శాతవాహన సీముఖుడు, 

ఖారవేలుడు కళింగ రాజుగానుం డెను, 

ఆంధ శాలివాహన శక ప్రారంభము, 

గౌతమి పుత్ర శాతకర్షి, 

| వాసిప్టీ ప్యుతీ పులమాయి (2) 

as ఆంధ శాతవాహన రాజ్యము ఆంతేకించుట, 

-250 (క్ పర్వతవంశపు ఆంధ్రరాజుల పరిపాలనము. 
పము ద్రుసప్తుని దక్షీణదేశ దండయాత్ర, 

360 మొదటి. విష్ణుకుండిన రాజు ్రీశెలమందు 

కాలిం His శశ్హివర్మ మహారాజు పిస 

668.795 

720 

ఈళ్సీంగ్. సంచారము. 

మొదటి ామార్జపునితో శండవ న సు 

కళింగ దేశ మం బేర్ప్చడుట,. 

ఆంధ్ర చాళుక్య రాజులు 'వేంగివిడిచి రాజు 

నహీం(ద్రవరమును రాజధాని నగరము 

గా చేసీకొనుట, 

1028-1060 రాజరాజనశేందుని ఆస్టానమందు నన్నయ 

భట్టు ఆంధ్రమహాభారతమును రచిం 

945 

చుటు, 

1050 (ప్రత లమందు పండిత్ మల్లి కార్డునుని జననము 

1078-1140 శెండవ గంగ వంశపు రాజులలో ఎక్కువ ఘనత 

చెందిన అనంతవర్శ్మచోడగంగ దేవుని పరి 

పాలనము, 

1180 _ అనంతవర్మచోడగంగ దేవుడు కటకమును జయిం 

చుట, 

1199 కాకతీయగణపతి రాజణుట, . 

1250 గణపతి చృక్రవ ర్తి కాం చీపురము జయించుట, 

1260 తిక్కనసోమయాజ్సి గోపరాజురామప్రథాని 

వెలయుట, 

1292 ర్మదమచదేవి ; ఇటలీ యాత్రికుడు మారో... 

పోలో ఇండియాకు వచ్చుట. 

1328 రెండవ (ప్రతాపరుద్రుని జెన్నత్య (పొరంభము. 

1328 తుగుక్ వరంగలు ముట్టడించుట. 

1828.1424 కొండవీటి రెడ్డకాలము, 

1886 విజయనగర రాజ్య ప్రాపనము, 

1506=14980 (శ్రీనాథుని (పాభవకాలము, 

1509-15830 (శ్రీకృష్ణ దేవరాయల పరిపొలనము. 

1512 కళుబ్-ఉఊల్ ముల్క్ గోల్కా_ండనవాబగుట * 

1549  శంజవూరిలో ఆంధ్ర రాజ్యమేర్పడుట. 
1559 మధురలో ఆంధ రాజ్యము స్వతంతత 

పొందుట, sn 

1565 కల్గికోట యుద్ధము ; విజయనగర సామ్రాజ్య 
ము నళించుట, 

1569 ఆరవీటిలో తిరమలరాయలు సడాళశివరాయ లను 

 వంపరాజగుట,. 
570  _ మధుర ఆంధరాజు సింహళమును Tee een 
1579 కృష్ణజిల్లా మహమ్ముదీయులు జయించుట, 



1689 

1674 

1789 
eT 

1764 

1766 

1768 

1770-1778 

1778 

1794 

1800 

1801 

చం[ద్రగిరిరాజు రంగరాయలు ఇంగ్లీషు కంపెనీ 

వారికి చెన్న పురములో కోటకట్ల్టుకొను 

టకు అన ఇచ్చుట, 

ఆం(ధరాజ్య మైయుండిన తేంజూన్రారు మహో 

రాఘలకు వశీమగుట, 
ట 

మధురలో ఆంధ్ర రాజ్యమంతరించుట. 

బొచ్బీలి యుద్దము, 

జీ | ఆ : అ కర్నల్. ఫోర్లు మచిలీపట్టణమును పట్టుకొనుట. 

సంగీత సృమాట్టు త్యాగరాజుగారి జననము, ఠు 

గంజాం, విశాఖపట్టణము గోదావరి జల్లాలను 

నిజాము ఆంగ్లోయులకిచ్చుట, 
6. య 

ఇంగ్నిపువారు కృష్ణ జిల్లాను ఆ[క్రమించుకొనుట, 

గంజాం, విశాఖపట్టణము గోదావరి కృష్ణ 

య 

గుంటూరు జిల్లాలో ఇంగ్లిషువారు (ప్రవేశించుట, 
ఆ 

3 కర్నూలు అనంతపురము, బళ్లారి 

జిల్లాలను నైజాము ఇంగ్లి షువారికి జ 

వ! 

_ కొన్ని ముఖ్య ఘట్టములు. 
1806 

1827. 

1829 

1834 

1895 

1839 

1846 

1848 

1860 

1862 

తెలుగు అచ్చు అక్షరములు తయారు చేయ 
బడినవి. 

"తెలుగు లిపీతో అచ్చయిన రత (గ్రంథము 
కబ్బమంజరి, 

బందరు డా" స్పెన, 

ఆంధ్ర (గ్రంథములు విరివిగా అచ్చుపడుట, 

ఆంధ నిఘంటువు ము(దణము, 

" కఏీన్సుఫల వీరాస్వామిగారి కాశీయాత్ర” ముద 

బాము, 

సంగీత స మాట్టు త్యాగయ్య గారు పరమపదించిరి. 
రం 

వీరేశలింగం పంతులుగారి జననము, 

చిన్నయసూరి నీతిదం దక్కు బాలవ్యాకరణ 

ముల ము[ద్రణము, 

సర్, ఆర్. వెంకటరత్నం నాయుడుగారు, 

-దేశో ద్దారక కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు 

గార్ల జననము, 

1886 

1887 

1895 

1898 

1900 

1902 

1903 

1904 

1907 

1908. 

1911 

1912 

1918 

1914 

1917 

33 

కాలాను క్రమక్తోక్ర 

విశాఖపట్చ ౦ 'సరస్వతీనిలయం, మొదటి (గంధా 
లయము స్థాపించబడినది, 

(ప్రధమ (క్రాంగ్రాస్ సమావేశమునకు అనంత 

పురమునుండ్కి వీ, “ేశవపి'్లెగారు సభ్యు 
లుగా వెళ్ళీ ర్ 

వీరేశలింగం పంతులుగారి ఆంధ్ర కవుల చరిత్ర 

(వాయబడినది, 

కద్దార్గచంద్రికను మహాకాళి _ సుబ్బారావు 

“గారు ము|దింపీంచిరి. మొదటి రైలు 

మార్దము వేయుట, 

హిందూదేశసాంఘికమహాసభ కందుకూరి వీలే 

లింగం. పంతులుగారి అధ్యక్షత (కింద 

న జరిగినది, 

పాహితీసంఘము... గుంటూరులో స్థాపించ 
| 

బడినది, 

కాకినాడలో చెన్న రాజధాని దేశీయ సాంఘిక 

హాసభ జరిగాను. గుంటూరు జిల్లాలో 

న వితేంతువివాహము  జరికినది* 

కృష్ణానదీ వరదలు, 

వీరేశలింగం పు స్త భాండాగార న నము, 

ఆంధ్ర దేశమునకు నిపికాచంద్రపాలు రాక, 

ఆంధ్రవారపషతికను కాళీనాధుని నాగేళ్వర 

రావుగారు బొంబాయిలో స్థాపించుట. స్మ 

వీలేశలింగంగారి పట్టి. పూ ర్ట  ముహోక్సకయ 

జరుగుట, 

బెజవాడ రామమోహాన (గ్రంధాలయ స్థాపనము 

ఆం ధ్రజేశగం భ్రాలయోద్యమాంకురార్పణ, 

నిడదవోలులో కృష్ణాజిల్లా సభలలో ఆంధ 

రాష్ట్ర సమస్య బహిరంగముగా 

చర్చించుట, 

“మొదటి ఆంధ్రమహాసభ బాపట్లలో జరిగినది, 

ఆంధధ్రషత్రిక దినష తికగా మ్మద్రాసునుండి (పక 

టితేమయ్యెను,_ ఆంధ్ర (గ్రంధాలయ 

శంఖ వన: 

బిసెంటు అధ్యక్షతను కలకత్తా కాంగైాసు జరిగి 

నప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర 'కాంగస్ 

సంఘ నిర్మాణము గావనించబడుట, === 



ఆంధ్రన ర్వస్వము 

1918 

1919 
1922 
1928 

1926 

1927 

1931 

1933 

1987 

19838 

1939 

1940 

1941 

భాషా (ప్రయుక్తరాష్ట్ర విభజన సీద్ధాం 
తేయును 'కాంగెస్ ఆంగీకరించుట, 

బి, యక్. శర్మగారు కేంద్ర శాసన సభలో 

భాపా +(ప్రయుక్షరాష్ట్ర) విభజనము 

(ప్రభుత్వము అంగీకరించునట్టు చేయుట, 

ఆం(ధ్రరాష్ట్రఆయున్వేదస సమ్మేళనము, 

వీరేశలింగం గారి. నిర్యాణము. 

స్వరాజ్య ష్మత్రిక వాసన, 

ఆం ధదేశములో మొదట కాకినాడలో కాం 

గైస్ సమావేశము జరిగినది. 

ఆంధ్ర విశ్వే విద్యాలయ స్టాపనము, 

(శ్రీమతి మాగంటి అన్న ఫూరక్షాబేవిగారి మృతి, 

ఆంధ్ర నాట్య కళాపరివత్తు న్ధాపనము, 

ఆంధ్ర చేశమున మొదటి తెనుగు ళు మ 

తయారు చేయబడినది, 

"తెలుగులో శండవదినప ష త్రిక జనవాణి స్థాపన, 

రావుసాహోబ్ గిడుగు శ ర్తి 

పంతులుగారి 'స్పతితమ జన్మదినోత్స వము 

నవ్యసాహిత్య పరివత్తువారు. రాజము 

హీంద్రవరములో జరుపుట, 

మద్రాను రాష్ట్రమున "కాంట్రాస్ (ప్రభుత్వము 

"అధికారము వహించుట, 
శీ "కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావుగారు లోకా 

కాం[గ్రాసు - మంత్రివర్దములు రాజీనామా 

లిచ్చుట. 

భాపపూర్ల గిడుగు. చేంకటరామమూా ర్తి 
పంతులుగారి నిర్యాణము. 

-విశాఖపట్నమున నాకా నిర్మాణ కేం ద్రమునకు, 

చాబూ రాజేంద్ర (పసాదుగారు శంకు 

స ట్ల పన. జరుపు ప్రబజూాపికాఖనట్న మున 

| ఆంద్ర మహాసభ జరుగుట---వెన్న పురి 
ఆంధ్రమహాసభ రజతోత్సవము--_ 

| కాంగైైస్ నాయకులను విడుదల 

స్ట చేయుట-16 వ అఖిల భారత 
జ మహిళా "సమావేశము ' కాకినాడలో 

ee sepia 

1942 

1857 

1859 

1873 

1875 

1877 

1878 

1884 

1885 

1894 

1895 

1901 

1902 

1908 
1912 

1916 

1927 

1926 

1987 

కాకినాడ్క విశాఖపట్టణమువద్ద జపొనువారు 

బాంబులు వేయుట. "పెద్దపాలెములో 

9 ఆకల) గ్ర లక 28వ వార్షిక 

సభ, ఆంధ్ర సర్వస్వ (పకటనము, 

ఆంధ్ర. బేశము 

విద్య - విద్యాలయములు. 

విజయనగరం మహారాజావారి సంస్కృత 

కళాశాల్క సంగీత పాఠశాలల సంస్థాప నం 

ఎంజినీరింగు కళాశాల, గిండీ, 

రాజమయ్ా టబాం[ద్రవరము కళభాళాల సంప 

“నెల్లూరు వేంకటగిరి న. కళాశాల 

గట్టించిరి, 

విజయనగరము మహారాజావారి కళౌొకాల 

స్టా నం 

మిస్, ష్ వి, 'యక కళాశాలను విశాఖపట్న 

మున న్థాసించిరి, 

పిఠాపురం రాజాగారి కళొకశాల్క కాకినాడ. 

తిరుపతి వెంకటేశ్వర విద్యాలయము, 

ఆంధ్ర కై y స్తవ కళొశాల్క గుంటూరు, 

రాజమహేంద్రవరము (శుయినింగు "కాలేజి, 

మద్రాసు లా కాలేజి స్థాపన. 

పర్లాకిమిడి రాజూవారి కాలేజీ స్థా నము, 

మద్రాసులో ఆయుర్వేద క గోషా 

రార అ వారు మావంచిరి | 

విశాఖపట్నం వైద్యపాఠకాల-_అగ్టికల్బరల్ 

కాలేజి కోయంబత్తూరు, 

బందరు జాతీయ కళొళాల సైాసనం 

అంధ గీర్వాణ విద్యాలయము కొవ్వూరులో 

స్థాపితేము. 

హా, రం సెకండరీ (గేడ్ కాలేజి, 

మద్రాసు ఆయుశ్వేద కళాళాల, 

ఆం(ధ్రవిశ్వవిద్యాలయ "మేర్చడుట---వా ల్లేకు 

_ కళొశాల_సైన్సు కాలేజి... మెడికల్ కాలేజి, 

(శ్రీ రాజూ రంగయ్యప్పరాయ కళాశాల, బెజ 
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ఆం(ధచేశము. 

ఆరిక పరినితులు 
® ® 

"పెర్మ నెంటు సెటిల్ మెంటు, పట్టా రెస్యలేవకా 

_ వట్లము, 
లు 

' గోదావరి ఆనకట కటబడినది. 
౬ లు 

కృష్ణా ఆనకట కటిరి. 
భి ర్ ల 

“పెన్నా నీటి పారుదల విధానము నేర్పరచిరి, 

వశిలీపట్నను గాలివాన, 

ne కాలువ Bs 

బకింగపహామ్ కాలువ (తవ్విరి, 

ఆంధ్రదేశమున పలు (పొంతేముల కరువులు 

వచ్చెను, 

శేసరీకటీరం మద్రాసులో స్థాపన-గుంటూరు 

జిల్లాలోని నర్సరావుపేట్క వినుకొండ 

తాలూకాలు, తాడిప పత్రి కదిరి తాలూ 

"కాలు $ అదోని తాలూకా కంభం, 

మార్కాపురం, నండాల్య్యకోయిలకుంట్ల, 

పత్తికొండ (పొద్దుటూరు, 
జమ్మలమడుగు పులివెందల్క కనిగిరి 

ఉదయగిరి దర్శి పొడిలెలలో కరువు 

వచ్చుట, 

బద్వేలు | 

బద్వేలు రాయచోటి, జమ్మలమడుగు పులి 

వెందల (ప్రొద్దుటూరు గుత్తి తాడిషి 

చిత్తూరు మదనపల్లి, 

వాయల్ పొడు తాలూకాలలో మా 

మము, 

చందగిర్కి 

పనే స్రటబుల్యాండు ఆక్ట్ అమలునకు వచ్చుట, 

ఆంధ్రా ఎన్యులెన్సు. కంపెనీ స్థాపన ' 

శీ కృష్ణా ఆయుశ్వేద ఫాళ్ళిస్కీ ఏలూరు, 

లమ్మీ అండ్కోవారు కుస్టరోగ జొవధాలయ 

192i 

1922 

1928 

_ 1924 

1925 

1927 

1929 

1981 " 

1984 

1985 

1986 

1937 

1988 

కౌలాన్ముకమణీక 

మును విశాఖపట్నమున "నెలకొల్పుట, 

నందిగాను తాలూకా మునగాల పరగ 

కాలలో కౌమము. 

మోపేడ్ నీటికట్ట గట్టిరి. 

ఆదోని ఆలూరు సిరిగుప్పం, బళ్లారి తాలూో 

ప త్రికొండ్క దొనకొండ 

నాడి కొట్టూరులలో కరువులు, 

కాలు; గుత్తి 

ఆంధ్రా బ్యాంకు సంస్థాపన, 

బళ్లారి అనంతపురం జిల్లాలలో మరల కరు 

వులు 
ఆంధా ఇన్సూరెన్సు కంపెని 

ఆంధ్రా నైన్ టిఫ్క్ కంపెనీ 

ఎ నెల్లూరి జిల్లాలలో 

సావీరచబడినది, 
థి 

స్థాపించబడుట. 

గాలివాన, 

మోతే నారాయణ రావుగారి ఆంభౌ గ్యారం 

ఠి ఫీలర్మ కంపెనీ మద్రాసులో స్థాపన 

పోలవరం (థా జెక్ట వచ్చినది. 

బళ్లారి ఆలూరు తాలూకాలలో మరల్మ కథ 

వులు 

బక్లార్సి అనంతపురం _ జిల్లోలలో కరువులు 
పులిగడ్డ ఆనకట్ట, తూర్పు కాలువ 
(తవ్వట. 

గుంటూరు జిల్లా “నెల్లూరు జిల్లాలలో “పెద్ద 

గాలివాన, 

అనంతపురం కర్నూలు జిల్లాలలో కరువుల 

వచ్చెను, _-కాంగ్రాన్ మంత్రి వర్షము 

ెటులు 4 
టె 

(తాగుడు నిపేధము సేలములో (పారం 

ఫించి "తెలుగు జిల్లాలలో (ప్రవేశ 

"పెట్టుట----(పకాళం కమిటీ 5పోఠరు 
ట్ టు 

జమికాచారీ రైతు సమస్యా పరిహార 

ము=--ఆం(ధా ఫార్మసిటికల్. వర్కు 

సాపీంచుట (బందరు). 
@ ప 

వారు బుణవిమోచన చట్టము 

క 



ఆంధ్రనర్వన్వవట 

మానవాభివృద్ధి దోహాదమునై న నవయుగ సీర్మాణములు- పరిశోధనలు, 

శాస్త్ర జ్ఞాని పేరు, 

షు తొమ్మోనియన్' 

డాగ్యుఎర్, నీఎప్ జై 

నోబెల్  ... 
.- మార్కొ_నీ-. 

వ రోయిన్ట్స్ జెకా 

 ఈక్నుకా 
బె. 

ఒక చెనావాసీ 

మదమ్ కరీ 

దేశము. 

అమెరికా 

నా 

33 

33 

39 

33 

39 

93 

23 

oa 

పరిశోధించిన విషయము. 

మొదటి వీ మరు కనిపెశును , : లు 6 

రివాల్వరు , 

విద్యు తంతి 

రులిఫోను* -- 

ఫానో్రాఫ్, 
ఇక క్యాండినెన్ట్ ల్యాంపు 

మోప పీక్సరు యంత్రము 

విమానము + 

సేఫ్టీ పిన్ను 

ఎయిర్ (బేక్ 

రాయిలా 
ఆవిరి యం్మలేము = 

కుట్టు యంత్రము 

_ డనమిెటు 

వైర్లక్ ఇ, 
వది. కే యంత్రము. 
ఫోటో ఫీల్ము 

అచ్చు వేయుట 

రేడియన్ొ 

-- కెలివివకా, 

డైనెల్ మోటారు. 

నైల్వే ఎంజిను _ 

బరామితుత్రూ + 

స్పిన్నింగ్ జెన్నీ 
బుక సెక్ బర్నరు 

తోళ్లకు పదును పెట్టుట. 

గడియారము - 

... వర్కెజ్్డు రబ్బరు 

కాలము. 

1807 

. 18837 

1835 

1876 

1876 

1878 

1893 

1903 

1849 

1869 

1870 

1765 

౩880 

1837 

1867 

1895 

1895 

1883 

598 

1903 

1926 

1893 

1829 

1648 

1736 

1855 

: 1884" 

1656 

1792 

1877 

1849 



కోలాను క్రమణీక్లో 

శొస్ర్రజ్ఞుని పేరు, 'డేశళ్రము పరిశోధించిన విషయము. కాలము, 

డకాలప్ - ఐర్హండు రబ్బరు మైరు 1868 
మౌక్ మిలక స్కా_ట్లండు బైసికిలు *. 1840 

- ల్యూమియేర్' (ఫ్రాన్సు మోస.క్ పిక్చరు (పొ జెక్టురు 1805 
పాస్కల్ (ఫ్రాన్సు కూడికల యంతీము 1642 
మిర్ గాకతాలర్ అమెరికా లినో “కైపు అచ్చుకార్చు యంత్రము 1885 

గాలీలియో .. ఇటలీ బలిస్కో_పు 1598 
బస్సెమర్ ఇంగ ండు ఉక్కు 1858 

వాటర్ మక అమెరికా ' ఫౌక కుకా కలము _ 1864 

పోల్సు అమెరికా కైపు మిషకా,.. 18783 
గ లెట్ అమెరీకా సేఫ్ టీ రేజరు , 1904 

లాఏెక్ (ఫ్రాన్సు న్రఠసో_పు 1819 

గాంధీమహాత్ముని ఆంధ్రదేశ సంచారము, 

గాంధీ మహాత్ముడు తొలిసారి -నెల్లూరిలో జరిగిన చెన్న రాష్ట్రీయ కాంగ్రాసు మహాసభా సమయమున 
ఆంధ దేశమునకు వచ్చెను, 

శెండవసారి చెన్న పురికి వచ్చి చెన్న పురినుంచి ఊత్తర దేశమునకు బోవుచు మార్ష మధ్యమున "బెజవాడలో 
ఒక రోజు బస చేసెను ఆ సమయమున ఆంధ్ర (ప్రముఖులతో రాజకీయముల/సాగ్సి ముచ్చటించెను. ఆ సాయం 
(త్రము బహిరంగ "సభలో మహాత్కుడిచ్చిన ఊపన్యాసమే ఆంధ్ర దేశమున అతని (పథమోపన్యాసము, 

1921 సం. అఖిల భారత కాంగైాస్ సంఘము “బెజవాడలో సమావేశ మైనపుడు మహాత్ముడు ఆంధ 

రాష్ట్రము నంతేటను 'సంవారము గావించెను. 

1929 సం, మహాత్ముని శెండవ ఆం(ధదేశ సంచారము, . 

అఖిల భారత హారిజన యాత్ర 19383 'సం॥ నవంబరు రి లో మొదలు "పెట్టి జూలై ఆఖరు వరకును వివిధ 

రాష్ట్రములలో సాగింపవలెనని మహాత్ముడు 'సంకల్పించుకొన్సి డిశంబరు 14 'వ తేదీ ఆం(ద్రరాస్ట్రమునకు వచ్చెను, ఉట [ ఉ లు 
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ఆంధోసర సన్నము 

శ్రీ పింగళ కోదండరామరెడ్డి (హైదరాబాదు). 

పండితులై, పండితపోవకులుగా చాసిశకెక్కి; అపారమైన 

సాహిత్య సేవచేసి 

శ్ (ప్రజా బాహుళ్యపు దామాషా [పకారము ఆంధ్రులకు తగిన 

పలుకుబడి ఈ సంస్థానములో ఉన్నట్లు కనపడదు, ఈ 

అం(భులకు మాత్సభాహ నభివృద్ధిపరచుకొనుటకు తగినన్ని 

అవకాశములు లేవు, ఈ రాష్ట్ర్రామున విద్యాధికుల "సంఖ్య 

నూటికి 5=6 మధ్యయుండును, (ప్రభుత్వమువారి విద్యాశాఖ 

చేయుచున్న కృషిచాలదు, (ప్రజలు (ప్రజాపక్షమున పాఠశాలల 

నెలకొల్పి కృషిచేయుటకు అవకాశములేదు, ఇందులకు 

నిదర్శనముగా 18834 ఫసలీలో ఈ ఖొన్టీ శ (సొంత) పాఠశాలల 

గస్తీ యొకటి గావించబడినప్పుడు (ప్రభుత్వమువారు తమ 

ఉత్తరువు లేనిది బళ్లను నడపకూడదని ఆజ్ఞాపించుటచే, అనేక 

ప వేటుబళ్లు మూసివేయబ జేను, 

(1827) ఫసలీలో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము "నెలకొల్ప 

బడెను, తర్వాత విద్యా విపయికములై న గొప్ప మార్పులు జరి 

నవి, వాటినిగూర్చి సురవరము (ప్రతాపరెడ్డిగారు ఈ (కింది. 

విధముగా (వ్రాయుచున్నారు * ఇంతవరకును బ్రిటిష్ 

యిండయాలోని మద్రాస్కు బొంబాయి కలకత్తావంటి 

విద్యాపీఠములలో ఇంగ్లీషు ద్వారా బోధ జరుగుచుం డెను, 

ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయములో అట్లుగాక ఊర్లూకు 

(పాధాన్యమిచ్చి చేశభాసలకును (ముల్కీ_జబాన్ ) ఇంగ్లీషు 

నకును ద్వితీయస్థానమిచ్చిరి. అందుచ్చే ఉస్మానియా విశ్వ 

ఈ రాష్ట్రమున సన్ 

విద్యాలయము -నలకొలుపబడినతర్వాత ఉరూ (పాధా 

న్యమునకు వచ్చెను. దీనితో "తెలుగు శ్నీణించుచున్నది.” 

(పభుత్వమువారి (గ్రంథాలయములు అ నేకములున్నప్ప 

టికీ యింకను ఇక్కడ (ప్రజలు అనేక (గంథాలయములు 

స్థాపించుట కవకాళములున్న వి. ఇక్కడ ఆంధ్రులు నూరు 

(గంథాలయములకు “జెగా నెలకొల్పినారు. 1901 లాగ్ 

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల (గంథాలయమును స్థాసించిరి, హైదరా 

చాదులో మూడు లక్షల రూసాయిల విలువగల శెడ్డి 

విద్యార్ధి వసతి గృహమున్ను, వసతి గృహమునకు శీర్ "వేల 

రూపాయల విలువైన 12 చేలకు పైబడిన తెలుగు జరు 

సంస్కృతము. పార్శీ _(గ్రంథములుగల పు_స్తకాలయ 

మున్ను ఊన్న ది. ఇక్కడి ఆంధ్రులు (పజా-ఊద్యమములలో 

పాల్టూని ముందంజ చేయుచున్నారు, (గ్రంథాలయములే కాక 

“పహాదరాబాదులో సారస్వత సాహిత్యకృషి జేయు సంస్థలు 

అేకముగాగలవు, వాటిలోనివే సారస్వతసమిత్సి సాధన 

సమితి బూరగంపొడు సాహిత్యసమితి, 

ఇచ్చటి ఆం(ధులకు 16 'సం|లనుండి (పకటితమగుచున్న 

సురవరము (ప్రతాప శెడ్డిగారి గోల్లూ_ండ పత్రిక ఆంధ 

"కేసరి దివ్యవాణి, అను వారషత్రికలు (శ్రీమతి ఆర్, ఎస్, 

దేవిగారు 'సంపాదకురాలుగానున్న “తెలుగుతల్లి ముందుముల 

నర్సింగరావుగారు (ప్రకటిస్తున్న రైతు అనే ఉర్దూ దిన 

రావుసా హెబ్ అనంత పద్మనాభ స్వామి, 

: సికింద్రాబాద్ లోని గొప్ప వర్తకులు, 
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శ్రీ ఎక. బాలకృష్ణయ్య  అడ్వకేటు, ఎమ్. ఎల్. సీ. 

-.... బెంగుళూరు పురపాలక సంఘ మాజీ అధ్యక్షులు. 

ష త్రిక ; చిదిరెమఠంవారి మాస షత్రిక్క విభూతి ఆయుర్వేద 

కళ "మొదలై న షత్రిక లున్న వి 

“హైదరాబాదు - ఆంధూీలు. తమ _సర్వతోముఖాభి 

వృద్ధికై “ఆంధ్ర జన సంఘమును ”* స్థాపించుకిెనిరి, ఈ 

సంస్ద యిప్పటికి 9 మహా దీని శాఖోప 

శాఖలు ఈ రాష్ట్రమున పనిచేయుచున్న వి. _'సంఘశార్య 

సభలు నలః 

దర్శి మూలపురుషులు, శ్రీ మాడపాటి వానుమంతరావు. 

వి,ఏ బి.ఎల్ గారు. యువకులలో నాయకులు బి, నారా 

యణ శెడ్డిగారు. _ఆంధ్భసభ ఒక్క_శుకాక రైతు సంస్థలు 

నాడా యిచ్చట పనిచేయుచున్న వి, 

లీందూమహాసభ్క, కిసాకాసభా శాఖలుగూడా గలవు, ఈ 

మధ్య జరిగిన సత్యాగ్రహ సమరంలో కరన ఆంధ్రులు 

ఎక్కువగా పాల్టానిరి ! 

ఆర్యసమాజను క 

వి స్టీర్ణయులోన్సు జన సంఖ్యలోను, ఐశ్వర్యములోను 

పా ందూ బేశపు 'సంస్థానములందు (పాధాన్యము వహించిన 

"నైజాము సంస్థానమవారు అనువైన ఓడ శేవు తమకు లేకుండు 

టచే (బ్రిటిష్ ప్రభుత్వమునకు ఇదివరలో స. కృష్ణా 

జిలాలోని. నుచిలీపట్న ము మరల వశేప రచుకొనుటరో 

రాష్ట్రేతర ఖండాంతర ఆంధ్రులు 

యత్నించుచున్నట్లు తెలియుచున్నది. రాబోవు నూళన 

రాజ్యాంగ విధానములో తెలుగు మాట్లాడువారిని అందరినీ 

భాషా ప్రయుక్త విభజనము ననుసరించి ఏక రాష్ట్రీయుల 

నుగా చేయవలయునన్న ఆందోళన ఇక్కడి ఆంధులకును 

గలదు. 

నైజాము రాష్ట్రిమునందలి ఆంధ) (ప్రముఖులలో పేరెన్నిక 

గన్నవారు : మేజర్ ముక్త్యాల గోవిందరాజులు నాయుడు 

"గారు వ్వవసాయళాఖ రసాయనిక శాస్త్రజ్ఞుల పీ బెం 

కృష్ణ పీ హెచ్, డి. (కాశ్చెల్ ) గారు ఉస్మానియా 

విద్యాలయాచార్యులు రాయ పోలు సుబ్బారావుగారు 

తణిశెళ్ల వీరభద్రుడు కురుగంటి సీతారామయ్య గార్లు కావ్య 

తీర్థ చిదిరెమఠం వీరభ(ద్రశర్మగారు ; రాజా బహదూర్ 

le: ఓ, వి, ఇం గారు వెంక(టామ రెడ్డగారు 

50 ఏండ్లు (పభుత(ోద్యోగముచేసి హైదరాబాదు నగర 

పోలీసు కమోపషునరుగా 

పుచ్చుకొంటున్నా రు. శ్ర పింగళి వెంక (ట్రామ కడ్డి 

దశముభఖిగారు “పెద్ద కుటుంబీకులు నాయకులు, og 

మాంధు9లలో ఇప్పుడు అభివృద్ధినూచక మైన చైతన్యము 

సంచలనము గలదు, 

పరీతెస్కి ఉపకార వేతనము 

శ్రీ కె. చెంగల్వరాయరెడ్డి వి. ఏ., బి. ఎల్. 

మైసూరు అనెంన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, 
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శ్రీ బైసాని నరసింహం గుప్త. 

ఆంధ్రజ్యోతి (తెలుగు) ప్రజామాత (కన్నడ) వారవతత్రికా 

_ సంపొదకులు ; త్వరలో జనవాణి అను కన్నడ 

= దినపత్రికను ప్రారంభించ నున్నారు, 

మెసూరు సంగ్రానము 

మైనూరు సంన్రానను హిందూ రాజ్యమని చెని ఇప్పి 

యుంటిమి, ఈ రాజ్య చరిత్ర 1899 నాటినుండి (పొరంభ 

మగుచున్నది. ఈ సంస్థానాధీశులు శ్రీ శ్రీ) మహారాజా 

జయభామరాజేంద్ర వుడయార్ బహదూర్, 

ఆరంభమునుండియు, ఆంధులు ఈ (పౌంతేమున నివ 

సించియున్నారు, ఇచ్చటిఆంధుల జన 

మెసూరు సంఖ్య 11,16,366క పెబడి యున్నది, 

సంస్థానాంధ్యిలు "బెంగుళూరు... జిల్లాలో 1,95,580 

మంది కోలారు "జిల్లాలో 5,03,081 

మంది) టుక్హర్ జిల్లాలో 1,16 972 మంది మైసూరు 

జిల్లాలో 15, 010 మంది మండ్యా జిల్లాలో 10, 004 

మండి చిటలొదుర్ల జిల్లాలో 1,12,578 మంది హస్నాక్ 

జిల్లాలో 18,128 మంది కోడూరు జిల్లాలో 10, 600 

మంది, షిమోగా జిల్లాలో. 21, 722 మంది శెలుగువా 

రున్నారు. 

ఈ ఆం(ధ్రులలో చాలామంది దంతపు పనులు, సబ్బులు 

చేయుట, కోలారు బంగారు గనులలో పనిచేయుట మొద 

లగు పరిశమలలోను 3 ఇ ల్వే ఆఫీసులలోన్సు కాగితములు 

ఉత్ప త్తిచేయు కర్మాగారములలో ను నియుక్లులై యున్నా
రు 

పట్నవాసులు ప్రభుత్య్వోద్యోగులుగను, అధ్యాపకులుగనుు 

న్యాయవాదులుగను పనిచేయుచున్నారు. మైసూరు
 రాష్ట్ర స్ట్ర్రాము 

లో బట్టల "నేత వృత్తి తి తెలుగువారి చేతులలో నున్నది. ఇక్క_డ 

గూడా = -సేతగాం(ద్రను పద్మసాలీలందురు. తిరువాన్కూరు, 

మెసూరు, బరోడా వ్గారాలలోనున్న ఆంధ్రులకు రాజ 

కీయ పరిజ్ఞానము, విద్య, నాగరికత కలదు, 

మైసూరు ఆంధు)లలో సుప్రసిద్ధులు పర్ ౩ సూప సజ! 

విశ్వేశ్వరయ్యగారు,. ఎమ్, రామ చంద్రరాజుగారు (హై 

కోర్టు జడ్జి), క. వెంగ్మలాయ చడ్డి బి, ఏ, బిఎల్ గారు 

బెంగళూరు శె ప్రిజెంటిటిన్ ఆసెంబి పరీ 
౧౧ ce 

నాయకులు, 

మాధవరావు (మైసూరు 

'కాంెస్ 

రాజమంత్ర ప్రవీణ దివాకో 

దివాక్ ) గారు ; బెంగుళూరు విశ్వ 

న్యాపతి 

కర్నాటక షత్రికా సంపాదకులు టి. టి. శర్మగారు చిటల్ 

దుర్గ జిల్లా బోర్లు అధ్యతులు బి, వెంకట శ్యామన్న బి.ఏ, 

బి, ఏల్, గారు. కోలారు జిల్లా బోర్లు అధ్యతులు ఎల్ * 

చేమాకెడ్డిగారు మైసూరు మహారాజ కళాశాల అంధాధ్యాప 

బహు గంథక_ర్దలైన రాళ్ళపల్లి కులు అన ంతకృష్ణశర్మ 

డాక్టరు పి. వరదరాజులు నాయుడు 

. అఖిల భారత హిందూ మహాసభ ఉపాధ్యకులు, 
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గారు శ్రీ క, ఎస్, ఆచార్యులు. ఎమ్, ఏ. (మైసూరో 

"కుక్ స్తుబుక్ కమిటీ కార్యదర్శిగారు శృం శేరీమఠస్వామి 

శ్రి జగద్దురు శంకరాభార్యులువారు విద్యాక బి, ఎస్ * 

రాజయ్యంగారు, శ) ఎస్, వి, శ్రీనివాస శెట్టిగార్కు 

ఎక్. సి. తీమ్మారెడ్డిగారు (మైసూరు కాంగ్రాస్ వర్కింగ్ 

కమిటీ 'సభ్యుల్రు, చిటల్దుర్ల జిల్లా నాయకులు ఎమ్. వి. 

గోవిందరాజాశచారిగారు మైసూరు శైలే అసిస్టెంటు 

క ౦(ట్రాక్ట్రరు బి, వి నారాయణ "ిడ్డగారు, ఎక, బాల 

కృష్ణయ్య (అడ్వశేటు ఎమ్, ఎల్, సి, గారు షతికాధి 

_పతులెన బి ఎక గుప్తా 
“గారు. శ్రీవతి బీ, 'కొమేశ్వ 

రమ్మ బి.ఏ. గారు మొదలై న 

వారుగలరు.  వీరందరును 

ఉన్నత పదవులలోనివారు 

'సంస్కారముగల 'సంపన్నుు 

లం, 'మెనూరు ఆంధుల 

అభ్యుదయమున కై పోటు 

. పడుచున్న “ ఆంధ్ర) భాసా 

భివర్ధనీ సమాజ” మొకటి 

"జెంగుళూరులో గలదు. 

వుదుక్కో_టసంస్థానము 

ఇక్క పుదుకో_ట సం 

ప్రానములోని “తెలుగు వారిని 

గసరించి “తెలుసు కొనవలసి 

యున్న ది, ఆ(ప్రదేశమునందలి 

ఆంధు9లను గురించి పుదుక్కో._ట రాజ్య “కార్యభురంభరు 

"లైన (క్రీజనాబ్ ఖాక్ బహదూర్ పి, కలీస్రల్లా సాహెబ్ 

బహాదూర్ ఎమ్, ఏ, వి, ఎల్ గారు ఈ దిగువ ఊదా 

వారించబడిన కొన్ని వివరములను "తెలియశేసిరి, 

. 1941 జనభా లెక్కల ననుస 

పుదుకో_ట రించి సంస్థానపు మొ త్తమ జనాభా 

సంస్థా నాంధ్ధులు £85,348 మందిలో 18250 

మంది తెలుగు వారు గలరు. 

విజయ నగరరాజుల సౌమంతు'లై దతీణదేశమందు దిస్విజ 

యముగావించి తమ పరిపొలనము సాగించిన మధుర తేంజూ 

' 

పుదుక్కో-ట సంస్థాన లాంఛన చిహ్నము. 

రాష్ట్రైత ర ఖండాంతర ఆంధ్రులు 

వూరి ఆంధ్రనాయకుల పాలనమందు ఈ (ప్రాంతములకు 

“తెలుగు వారు ఎక్కువగా వచ్చిరి. అట్లు వచ్చిన వారిలో 

రాజ కార్య నిర్యనాణాధికారము వహించుటకై తెనుగు 

నియోగి (బాహ్మణుల్కు సత్కర్మల నిర్విఘ్నముగా కొన 

సాగించుటక్రై వైదిక (బాహ్మణులు గలరు. ఇక్కడ 

మురికినాడ్కు వెలనాడు కరణకమ్మ చేంగినాడు అను 

తెలుగు (బ్రాహ్మణ కుటుంబము ల నేకము లున్న వి. ఈ ఆంధ 

(బ్రాహ్మణులు రాజాన్ధానమున గౌరవ సత్కాారములు పొంది 

ఊన్న తాధి కారములు వహించిరి. "నేటికిని రాజ పురోహి 

తులు ఆంధ (ట్రాహ్మణులే ! 

ఇచ్చట కాపు కమ్మ 

వెలమ్క తెగలకు సంబంధిం 

చిన వారిని బలిజ వంశేస్థుల 

నియు, రాజులనియు 

అందురు. బలిజలలోఐవాలా 

మందికి వ్యవసాయము వ్భ త్తం 

ఇచ్చటి రాజులు క్షత్రియుల 

మని చెప్పుకొందురు. వైవా 

హీ కాది శుభ కార్యములలో 

వీరుఖడ్డ ఫూజజేయుదురు, 

ఈ రాజులుసై న్యాధికారు 

టదయయయయయయ లా 
నాని 

కా DLLLLLL LILIES, 

లుగా నున్నారు. సైనిక 

వృత్తులలో విభు దములు, 

బలిజళాఖలకు జెందిన గాజు 

అకాపులు గూడా గలరు 

కోలట్టూరు తాలూకాలో 

వీరి జన సంఖ్య అధికముగా నున్నది, గాజుల కులస్థులకు 

గాజులు చేయుట వృతి. వీరుగాకు జెట్టివాండ్రు కమ్మరి 

కుమ్మరి వడ్డె "మొదలగు కుల వృత్తులు చేసుకొను వారు 

-వెప్వవ మత బోధకులై న “ దాసరులున్ను * గలరు. తోటీలు 
a= ౯3 రా 

కొందరు జమిందారులు. వీరున్నూ తెలుగువానే ! వీరు 

జక్కమ్మం బొమ్మక్క_ "మొదలై న దేవతలను ఆరాధింతురు, 

'సంభానమునకు సంబంధించిన భ(టాజాలున్ను, రౌతులున్ను 

ఆం(ధ్రులే ! 

పుదుకో్క సొనమున ఆం|ధులు అనేక ఉన్నత పుదుకోొ..టు సర ౦(ధ్రు . ష్ష్ 

సొనమాల నలంకరించిరి ఈ (ప్రాంత (ప్రముఖులలో ; 

విజయరఘునాథరాయల సలహాసంఘ సభ్యులలో (ప్రధాను 
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అంధ్రసర్వస్వము స 

డైన అనంతయ్య గారు (1812-181
5) ; క దివాక్ బహుదుర్ 

ఎస్, వెంక(టామదాసు నాయుడుగారు (1899-1909) ; 

దివాకొ బహాదుర్ టి, రాఘవయ్యపంతులు సి ఏస్, బిజి 

(కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్ మినిస్త్రేహక అధ్యతులు
 1929-1931) 

గారు 3 (ప్రధాన న్యాయ మూర్తులు సలహా సంఘ సభ్యులు 

అయిన పి, చంచయ్య గారు (1931) ఇప్ప దగినవారు, 

పుదుకో.ట సంస్థానాధిశుల వంశ వివరణము, చరిత్ర 

"తెలుసుకొటకు పుదుక్కోట ఆస్థానకవి, ఆంధ భాపార్మ్మ 

వము విరచించిన (1769-89) చుదురుపొటి ఇంకనార్యుని 

పండిత కె. నీలకంఠ శాత్తి, మ్రాను విశ్వవిద్యాలయ 

ములో చరిత్రశాఖ (పధానాచార్యుడు. 

తొం డైమాన్ వంశావళిన్నీ ; 3 అతనీ కుమారుడు సాంబయ కవి 

కృతమైన తొండైమాన్ విజయమున్నుు ఆధారములు, అనేక 

సంస్కృతాంధ్ర పండితులు ఈ రాజాస్థానము నలంకరించి 

యుండిరి, 

ఈ అస్థానమునకు వచ్చి, జ్యోతిస్వరూపిణి అనే a 

_ర్తన యుళ్చట రచించినట్లు. వ గలదు. 

సంస్థాలాం? భనచివ్నాము గూడా .తెనుంగులో నె 

యన్నది. (పథమమున తొండె మాక్ పాలకులు నిజయ 

నగర సామంతులై న ఆంధ్రనాయక పాలకులకు సామంతులు, 

1ర వ. శతాబ్టిమధ్య భాగము నుండియు వీరు స్వతం|త్రులై. 

రాజ్యముపాలించ "మొదలు "పెట్టరి, "నేటి పాలక వంశమునకు 

శ తోగ్యరాజ స్వామి 19 వ, కతాబ్దమున 

మూలపురుపు డైన ఆవడి రఘునాథ తొండెమూనునరు (శ్రీరంగ 

రాయలు “రాయ రాహు త్తరాయు రాయ మన్నీడు రాయి” 

ఆను విరుదమును ఆయన శకి సామస్థ్య్యములను మెచ్చు 

కొని యిచ్చెను. . ఈ వంశజు లందరికిని “రాయి అను 

విరుదము కలదు. ఈ వంశజులు తనుకు "నేతలైన విజయ 

నగర రాజుల గౌరవ చిహ్నముగా తేమ సంస్టాలాంఛన 

చిహ్న మును "తెనుగున (వాయించుకో నిరి, 

ఈ సంస్థానాధీశులు “ అన్ముక'కాసు ' అనే నాకౌమ్ము 

దసరో ఉత్సవములలో. బీదలకు దానముగా నిచ్చుటకె 

ము(దింపీంచెదరు. “విజయ” అని తెలుగున 

(వ్రాయబడి యుండును, నాకము విలువ ఒక “పెనా, 

దాని 

వీరు గాక బొంబాయి రో ష్ట్రపు స్వటేశ రాజ్యములలో 

19,977 మంది; బీహారు ఉత్కళ రాష్ట్రములకు జెందిన 

స్వదేశ సంస్థానములలో 7,405 మంది; వంగ రాష్ట్ర 

స్వదేశ సంస్థానములలా 868 మంది ; ఆం(ధులుగలరు. 

రా షేతరాం ధులు 

అన్య రాష్ట్రములలో నివసించుచున్న ఆంధు లందరి 

లోను తమిళ నాడులో నివసించుచున్న ఆంధు)ల జన 

సంఖ్య అధికము. 

నసంఖ్య "హాచ్చు. 

ఈ (క్రింది పట్టికలో పష జిల్లాలయందు తెలుగు 

మాత్సభావగా pre సంఖ్య, 19831 జనాభా 

ఏరి తరువాత బొంబాయి ఆంధ్రుల 

"లెక్కలను బట్టి వివరిస్తున్నాము = రాం 

శన నవా 
నబాాిన 

జిల్లా మాటలాడు జిల్లా మాటలాడు 

వారిసంఖ్య ఇ సారినంఖ్య 

తిరుచునాపల్లి 9,15,460 రామనాథ్ we "1,97,019 

కోయంబత్తూరు | 5,29,640 క. 1,84,334 

సలం 4,16,224 | తెరునల్ వెల్లి 1 79,960 

తంజావూరు 69,429 
ఛంగల్నట్లు |8,19,94 వ | > 
చంగల్బట్టు 99% | మలబారు 16,880 
ఊత og ST TOS ess రు 

|, 08 689 | దక్షిణ Pr el 1,025 

| మొత్తము 65 59, 008 

"నేటికి. ఈ సంఖ్యలు ఇంకను అధికముగానుండునని 
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శ్రీ సాధు వరదరాజం సంతులు, తిరునల్వెల్లి. 
చోళ్ళ పాండ్య, రాజుల నోడించి అ(ప్రతిహతీముగా 

ఆంధ్రనాయక రాజులు కొంత 

ఆం(ధనాయక పాలకులు; కాలమో భాగములు పౌలించిరి. 

80 లక్షల తమ పతాకమును (ప్రతిస్టించి వీరు 

ఓ 

‘ 

ఉ. ఆర్కాడు జిల్లాబోర్డు అధ్యక్షులు. 

19 

UU పెరుమాళ్ స్వామి రెడ్డి, ఎం.ఎల్.సి. 

ఖు 

పొత్తిన్సీ తెలుస సం 
'స్క్బృతినీ ఉన్నత 

న ge ఈ 

“నాయక వంశేమున ప 

ఖ్యాతీ పొందిన - తితో' 

మలనాయని (ప్రతిమ 

మధుర మోనా&ీ ఆల 

 యములో . నున్నది, 

సాలనకే కాక్క కళా. 

రాధనకు కూడ వీరు 

నాసి శక్కి_రి, (శ్రీరంగ | 

నాథునీ ఆలయములో 

నీ దంతపు బొమ్మలు, 

రాష్ట్రేతర ఖండాంతర ఆంధులు 

మధుర విమాన 

ము, శ) పోూనాత్న 

ఆలయ గోపురములు 

తంజావూరి సరస్వతీ 

(గ్రంధ మహాల్ వీరి 

పాలన నాటి నిదర్శన 

ములు, సత్యభామా 

సాంత్వనము రచించిన 

కామేశ్వర కవి రాధి 

-కా సాంత్వనము విర 
శీ ఎన్. ని. వెంకటవ్ప చెట్టి, 

చీంచిన కొపుకవి, విజ 
అణా వకు పల్ విన నేలు 

య విలాస కావ్య 

కర్గయైన చేమకూరి వేంకటకవి, సంస్కృతే కవియైన (క్రీనివాస 

దీక్షితుడు ఇక్కడి వారు. మధభురాం(ధకృతులకు వీరుమార్ల 

దర్శకులు, రాజులు కవులు ఈపండు వెన్నెలల "తేటకు 

బొక్కూ స్ రసహవృాదయులు, 

ఇచ్చట జమిందార్లందరున్ను కమ్మ ఇెడ్డ్స బలిజ వంక 3 
GC 

జులు, . ఎట్టియాపురం, కురివికుళం, ఇలయరసనేందల్,. 

వడకలై , తేవారం, కాపత్తూరు మొదలైన 14 తెలుగు 

జమిందారీలున్న వి. ఈ పాంతేమన "మొలకనాటి వారున్నుు 

శ్రీ పూసపాటి కుమారస్వామి రాజా, ఎమ్. ఎల్. ఎ. 

రామనాడు జిల్లాబోర్లు అధ్యక్షులు. | 
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(శ్రీ సి, ఎన్. రంగస్వామి
నాయుడు, 

పి, ఎన్, జీ. అండ్ సన్సు మేనేజరు, కోయంబత్తూరు. 

-కాసల నాటివారు సాధువారు, టంగుటూరి వారు న్యాపతి 

శారు మొదలైన (బాహ్మణ కుటుంబములకో ఏందినబ *రున్ను; 

పూసపాటి వారు ఆవుటుపల్లి వారు చింతల పాటివారు, 

"కాకర్ట వారు గొట్టిపాటి వారు మొదలైన కమ్ము రెడ్డి 

కు్షటుంబములకు చెందిన వారున్ను; జనపవారు, '-దేవాంగులు, 

బాకల్సి మంగలి యాదవులు, కంసాలి, కుమ్మరి, వడ్రంగి 

"మొదలై న “కెగలకు సంబంధించిన వారున్ను, గలరు, తమిళ 

నాడు 'కాంగైైస్ అధ్యతుబుగానున్న ఒమందూరు రామ 

స్వామి ఇెడ్డగారు మన 
స్ట 

“తెలుగువారే, ఇచ్చటి 

క్షత్రియులు, ఉత్తమ 

క్నుత్రియులనబడు రాచ 

జాతి వారు, వీరు 800 

సం. ల, క్రిందట విజ 

యనగర (ప్రాంతముల 

నుండి వచ్చి 'పుదు 

ప్పాళియము, ఎలీయ. 

ప్పాళియము సీం ౨ నగ లేబర్ నాయకుడు 

_ రాజు కొ టలను మూ (క్రీ రామస్వామి నాయుడు, ఎం.ఎల్.ఏ. 

డు కోటలను కట్టు కోయంబత్తూరు. 

మని అందురుః ఇచ్చట తెలుగు వారికిని అరవ వారికిన్ని 

వై వాహికాది సంబంధము లుండవు, ఇచ్చట “తెలుగువారు 

“తెలుగు సంవత్స్ఫరాద్సి భోగిపండుగ్య నాగుల చవితి మొద 

లైన పండుగలు కేవలము ఆంధ్రసంప్రడాయము ననుసరించి 

జరుపుదురు. దతీణాదిని ఎర్ర నేలయంతా ఇడ్హ్యు నల్ల నేల 

యంతా కమ్మలు ఆక్రమించి యున్నారు, ప 

కోయంబత్తూరు జిల్లాలో గూడా అధికముగా ఆంధ్రు 

లున్నారని చెప్పీ యుంటిమి. ఆెనేక చానములను చేసిన 

ఆంధ్ర (ప్రముఖులలో పీ, యస్, జి వారి కుటుంబము 

డాక్టర్ వ్ నారాయణస్వామి నాయుడు. 

అన్నామలై విశ్వవిద్యాలయములో ఆర్థిక శాస్తాధ్యాపకుడు. 

కోయంబత్తూరులో ఒక ఉన్నతే పాఠళాలను "పెట్టించిరి, 

వీరి యాజమాన్యమున ఆెనీక కర్మాగారములు, (ప్రత్తిమరలు 

కలవు. కోయంబత్తూరులో  విదేశసంచారము చేస్తీ 

యంత్ర వినయిక మైన విజ్ఞానము బడసివచ్చిన, బి, డి 

నాయుడు అండ్ కంసపెనివారి విద్యుత్ యంత్రములు 

శేడియోలు తయారు చేయు కర్మాగారము గలదు. కోయంబ 

తూరు, తిరునల్ వెల్లి ఉత్తర ఆర్కాడు, దవీణ ఆర్మా_డు, 

మధుర్య చెంగల్' పట్టు రామనాడు జిల్లా బోర్డుల అధ్యకులు 

గను ఊపాధ్యతంలుగను అనేకులు తెనుగు వారున్నారు. 

దివాక్ బహదూర్ కుమారస్వామి రెడ్డిగారు, సుబ్బ 

కొని నివసీంచుటణే ఆభాగమును ఇప్పుడు. రాజు పాళియ రాయులు శెడ్డగారు ఆంధ్రులేః 
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ళ్ 

తమిళనాటి కాసన 

సభా సభ్యులలో నూ 

టికి 5౮0 మంది తెలుగు 

వారు. తమిళనాటి 

కాంగైస్ కమిటిలో 

నూటికి 40 వ వంతు 

"తెలుగు వారు, 

తమిళ నాటి "తెలు 

గువారి పురో ఖివృధికై 

(పొఫెసర్ (ప్రతాపగిరి రామమూర్తి, ఆంధ భాపాఖివర్ణ నీ 

సమాజమును స్థాపించి 

(శ్రీసాధు వరద రాజం 

పంతులుగారు అనల్బ 

ఎం. ఏ., విల్చకా కాలేజి, 

బెౌంబాయి. 

మొన కృషిజేయు చున్నారు. 

ఇచ్చటి (ప్రముఖులలో చెప్పుకొన దగినవారు దివా 

బకుదుర్ నాగనుయ్య ; ఆంధ నాయకులు సాధు వరద 

రాజం పంతులు గారు; మద్రాసు విశ్వ విద్యాలయ 

చరి(త్రాధ్యాపకులు ఆచార్య క నీలకంఠ శా Ly 

ఏమ్. ఏ. గారు; వూసపాటి కుమారస్వామి రాజూ 

ఎకనొ. ఎల్, ఏ గారు; రావు బహదూర్ క సీతారామ 

రెడ్డ "గారు (దమీణ ఆర్కాాడు జిల్లా బోర్డు అధ్యమ్లు) 

తమిళ నాటి కాంగైాస్ అధ్యతులు, మద్రాసు లెజెస్లేటివ్ 

కమిటీ సభ్యులు ఒమందూరి రామస్వామి 'ెడ్డి వెం వారు, 

దవీణాత్య 'సంగీతమునకు  మహాసౌధం నిర్మించి "పెట్టిన 

త్యాగరాజు (పొవీన దకీణాంధ వంశజుడే, ఈయనను 

మనమేకాదు సంగీత 

వేత్తలందరూ నాద 

(బహ్మ అని పూజిం 

చెదరు. మేశ్రయ్య 

పదాలు సంగీతేములో 

రసవద్దుటికలు అని 

పేరు తెచ్చు కొన్న వే 

గజా ! ఆయనకూడా 

ఈ (ప్రాంతీయుడె. 

డాక్టరు గంటి సత్యనారాయణ, బొంబాయి రాష్ట్రపు 

బొంబాయి. ఆంధు9లు తమిళులు 
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ఓీఢులు మాదిరిగా 

వాసులకు "తెలుగు 

రాష్ట్రేతర ఖండాంతర ఆంధ్రులు 

80, 40, సంవత్సర 

ముల (కిందటమాత్ర 

మే వచ్చి చేరినవారు 

కారు, మహారాష్ట్ర 

సామ్రాజ్య పతఠరనానం 

తరము ఆంగ్లేయ సక 

లందు సైనికులుగా 

చాలామంది "తెలుగు 

వారు చేరి పనివేసిరి, 

సగం Serge (ప్రకటనా (ప్రవీణుడు, బొంబాయి. 
వారు ఫూనా (ప్రాంత 

ములోవిస్తారముగా గలరు. కొందరు ఆ రాస్ట్రామునకు 

శ్రీ శిష్టా 'వెంక(టావు, 

రాష్ట్ర నిర్మాతలుగా వెళ్లిరి, విరి 

బొంబాయి. ఆంధు)లు సంఖ్య 1981 నాటికి 168 చేలు 

168 వేలు న్నదని (ప్రభుత్వపు వెక్కు_లవలన 

తెలియుచున్నది. ఇప్పుడు వీరు 

దరిదాపు రండు లక్షలకు మించియుందురు. ఒక్క పోటొ 

వూరు పూనా (పొంతములందే 45 వేలదాకా తెలుగువాొ 

రున్నారు, ఒక్క బొంబాయిలోనే 17 వేలమంది కలరు. 

ఇక్కడి పద్మసాలీలు అందరూ ఇప్పుడు మంచి పరిస్థితిలో 

నున్నారు, 

' కామాటీపురం 

తెలుగువారి ఆదిమని 

వాసం, కామాటీపుర 

(వాయను చదువను 

బాగావచ్చును. ఈ 

(పదేశమున తెలుగు 

వారు మా (గం 

థశాలయమ్యు మారుతీ 

ఆలయము లున్నవి, 
త ఆంధ శ్రీ ప్మాత్రుని నా 

లు 1989 'సం॥లో స | 

"తెలుగు సేవాసంఘమును నెలకొల్పిరి ఈ సంఘ సేవా 

ఫలితముగా తెలుగును బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయము 



గు రించెను, తెలుగు 
ద 

సేవాసంఘ (పథాన 

కార్య నిర్వాహకులు 

సీస్ ఎల్ + నీలం 

గారు ; నల్లాని 

చక్రవర్తుల నర్సింహా 

చార్యులు బి ఏ, విం 

ఎల్, గారు. ఇచ్చటి 

ఆంధ్యులలో చాలా 

మంది పాటకపు జను 
శ్రీ) చట్టా భాస్మ్కరయ్య, ఎమ్. న్ 

ఈస్టు ఇండియకా శెల్వే కంపెనీ లుం కర్మాగారముల 

చీఫ్ ఆడిటర్ * కలకత్తా. లో పనిచేయుదురుః 

ఆ వీడీలు చును కొట్లలో . పనిచేసి 10 అణాలు 

మొదలు 12 అణాలు వరకు “సంపాదింతురు. ఇక్కడ 

బొంబాయి ఆంధ్రిసంఘముచారు స్టాపించిన తెనుగు పాఠ 

శాల ఒకటి ఉన్నది, ఈ (ప్రాంతీయ ఆంధ్రులు పలుశాఖ 

లలో స వహీించియున్నారు. 

= 'వీరిలో దివాక్ Aas విఠల్ కాయన్క డాక్టరు 

రామచంద్ర వహానుమంతీరావు డాక్షర ఎస్, ఎస్, చేలం 

పల్లి, డాక్టరు గంటి సక్యనారాయణగార్ల అ 

వ ర్త (ప్రముఖులలో క్రీ శే కంచెర్ల జానకి రామయ్య 

గారి వటురబముు. శిష్టావెంకటరావు చిత్రకారులు ఇావలి 

నాగేశ్వరావు బొం 

చాయి ఆంధిపరపతి 

సంఘానికి అద్యకు 

లైన శ్రీప్మొత్రుని నెం 

కట నారాయణగార్లు 

న్నూ వెప్పదగినవారు, 

ఇచ్చట ఆంధ డ్రై స 

మాజము గనాడగలదు, 

మొత్తముమోద ఈ 

ఆంధు)లు. అధికార 

ములు గలిగి ఉన్నత 

పానము లలంక రించి 
mn ప శ్రీ శె. ఎన్. ఎన్. 

మూర్తి, ఎమ్. ఐ., ఆర్. ఏ., 

బెంగాల్ నాగపూర్. _శేల్వే 

అని స్థెంటు ఆడిటరు. ?..క5కల్తౌ. 

నన 

వీరారులలో మొతం 

1,30,348 మంది 

ఆంధు) లున్నారు, 

విశేషముగా తెలుగు 

వారు చాంద్యా బ స్త 

టు జిల్లాలలోను, నాగ 

వూర్,కాంస్ట్రీ, కట్న, 

విలాస్ పూరు పట్నము 

లలోను గలరు. ఈ 

ఆం(ధులను రెండు రక 

ములుగా వర్తీ కరించ 

శ్రీ పెండ్యాల సత్యనారాయణరావు, 

ఐ. సీ. ఎస్. 

వచ్చును, కాకతిరాజు కమీషనర్, నాగపూర్. 

లు నెజాము మండలములను ఏలిన రోజులలో సామోప్య 

ముననున న్న చాంద్యా బ 'స్తరు జిల్లా 

లకు వచ్చిననారు, (బిటిష్వారు 

వచ్చిన తరువాతే బందరునుండి మిలి 

టరీసామానులను కం టాక్టృరులుగా 

ఎడ్ల బండ్లమిద తోలుకొనివచ్చి ఇక్కడే ఉండిపోయిన 

కమ్మవారు. ఈ సంతితిలోనివానే సు|ప్రసిద్దులు డాక్లరు 

ఈడ్పుగంటి రాఘవేంద్రరావుగారు ; నీర "కం ద్రప్రభుక్వ 

నాగపూరు 

ఆంధ్ఫులు 

రక్షణకాఖా సలహాదారులుగా ఢిల్లిలో ఉండి మొన్న 

మొన్నే స్వర్లన్ణులయిరి, 

తూర్పు re వర్తక 'సంఘమువారి ee 

నుచిలీప ట్నమ్బు కృష్ణాజిల్లా ఫరిసరము లనుండి వచ్చిన శ 

(ఛాహ్మణకుటుంబము 

లు నాయుడుకుటు౦ 

బములవారు గలరు, 

'నాయుళ్ళలో ఫూనా 

క వెళ్లి పూనానుండి 
ఇక్క_డకు వచ్చిన 

వారు కొందరున్నారు, 

ఈ  కోవలోనివానే 

ఆర్, ఎస్. నాయుడు 

సంతతివారై న క్ొఠా 
క్ర శే రపషహాదర్ 

శ్రీదహగం లక్మీనారాయణ,నాగపూర్ , 

నాగపూర్ విశ్వవిద్యాలయమునకు 
గొప్ప భూరివిరాళ మిచ్చినవారు, 

ఖనిజసంపన్నులు, 

రు నారాయణస్వామి, 

(కికెట్లు ఆటలో 
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నాయుడు సీ; 

కొఠారు నారాయణ 

స్వామిగారు నాగపూరు కాం(గాసునకు ఆహ్వాన 'సంఘాధ్యు 

కలం, 

గారు వార్థాలో 17 సం॥ మ్యూనిసీపల్ వై ర్మకొగాన్సు పబ్లిక్ 
(పౌసిక్యూటరుగానుు పనిచేసిరి, 

(బాహ్మణ కుటుంబములలో గణనశెక్కినవారిలో అమె 

రికా జపాకా మొదలగు విచేశములకు వెళ్ళి నాగవూర్ 

విశ్వ విద్యాలయమునకు వై సు చాన్సలరుగానుండిన మాకోర్టు 

జడ్జి మాచిరాజు భవానీ శంకర నియోగిగారు * పేర్కొన 

దగినచారు, 

(ప్రపంచ విఖ్యాతి. పొందిన సీ శే, 

బందరు కాపురస్తులు శ్రీనివాసరావు “నాయుడు 

త 'సం॥ మం తీగాను 

ఇ 

మన మదరాసు హోకోర్టు న్యాయమూ_ర్లిగా పనిచేసి, 
ఫీరాతు ఏజంటుగా ఉండిన సర్, ముత్తా వెంకట సుబ్బా 
రావుగారు, నాల్లు జిల్లాల కధికారియైన పెండ్యాల సత్య 

నారాయణగారను ఐ సి, ఎస్, ఉద్యోగి రాఘవేంద్రరావు 

గారి మేనల్లుడు అభివృద్ధికి రానున్న బారిష్టరు కోసలేం[ద 

రావు అసిస్టెంటు పోష్టుమాస్టర్ జనరల్ కాజ రామారావు 

గాట్ల సక్వెన్ట్సు ఆఫ్ ఇండియా సొ నైటీ కార్యదర్శి కోదండ 

రావుగారున్ను నాగపూర్ నెన్సు కళాశాల (ప్రధానాధ్యాప 

కోలుగానున్న డా కరు కాక ర్ల కృష్ణమూర్హిగారున్ను, "కార్మిక 

“నాయకులు "కేలప్పన్ గారున్ను ము (ప్రముఖులు ఉత్తమ 

పదవులలో నున్నారు. వీరుగాక, కమ్మరి కుమ్మరి చాకల్సి 

మంగలి మొద-లెన కుటుంబము లచేకములున్న వి, 

ని: ఇక్కడి ఆంధు)ల అభివృద్ధికై. ఆంధ) సంఘమును 

సాపించి దాని కధ్యతులుగానుండి పనిచేయుచున్న వారు 

చేకపల్లి భుజంగంగారు, ఈ ఆం(ధ్రసభకు ఒక (గ్రంథాలయ 

మున్నూు య్రైలశాఖయున్ను డాన్న వి. వీతు ఆంధ షతిక్క 

ఆం(ధ( ప్రభ + భారతి మొద లెన పుత్రికలు శతెప్పించుకొంటున్నా 

రు. ఈ సభ ఆం(ధుల ఐక్యమునకు దోహాదముగా నున్నది. 

సాధారణ కోటుంబములవారు తేనుగు మరచిపోయి మహో 

రాస్ట్రభావను మాట్లాడుచున్నారు. ఫీరికిని మహారాష్ట్రల 

కును సంబంభ బాంధవ్యములు జరుగుచున్న వి, భవానీ 

శంకర నియోగిగారు, డాక్రరు కృష్ణమూా_ర్షిగారు మహారాష్ట్రా 

కన్యల' వివాహామాడిరి, 
0 గా 

ఇన్యాయమూర్తి పదవుల నలంకరించినవారి పసటములను 

4 అవి, ఇవి' అధ్యాయములో చూడగలరు. 

రాబ్బ్కతం ఖండాంతర ఆర్మలులు 

మనము కలకతో "రైలులో (ప్రయాణము చేయుచున్న 
ప్పుడు చాలామంది స్లేసకా మాస్టరు 

వంగరాష్ట్రములోని లను శార్జులన్కు తెలుగువారిని 

ఆం(ధ్రులు 'చూతుము. కిడర్ వూర ఖరగ్ వూర్ 

బి ఎన్, ఆర్. నైెల్వే ఆఫీసులలోను, 

కెర్మాగారములలోను ఆం(ధ్రులు పనిచేయుచున్నా రు. వంగ 

రాస్ట్రోద్యమము, వం దేమాతరోద్యమయములవలన మన చేశ 

మున గలిగిన 'సంచలనముతో * అనేకులు అక్క_డికి వెళ్లి రిం 

ఆర్యసమాజము, (బహ్మసమాజముల 'సంపర్క_ములవరల్ల, బిపిన్ 
Fy 

| 
బారిస్టర్ శ్రీ ఆర్. శ్రీనివాస వు నాయుడు. 

వార్థా మ్యూనిసిపల్ అధ్యక్షులుగా 17 సం॥లు వని చేసిరి. 

చంద్రుని ఆంధ దేశాగమనానంతరము వారికీ మనకూ సంబంధ 

ముల్వు వంగరాష్ట్ర్రమునకు రాకపోకలు అధికమర్యూను= 

-చేపునల్ మెడికల్ కాలేజి శాంతి నికేతనం, కలకత్తా 

విశ్వ విద్యాలయములలో ఎమ్. ఏ, బి, కామ్, ఎక్. 

కామ్, పరీషల చదువుటకు అనేక విద్యార్థులు వెళ్టిడివారు, 

ఇంకా ఇప్పుడు అక్కడ చాలామంది చదువుకొను 

చున్నారు, వీరుకాక్క అక్కడ నారమిల్లులలో కూలీలుగా 

వెల్లి నవారున్నారు. కలకత్తా కర్మాగారములలో (పభుత్వ 

కోర్యాలయములలో చాలామంది పనిచేయుచున్నారు. 

డ్ర్రీలుకూడా కలకత్తాకు చదువుకొనుటకు వెళ్లిరి. అట్టి 

వారిలో ముఖ్యులు డా శకుంతలరావుగారు ఎక్.ఏ%. 

కీ శే మాగంటి అన్న వూర్గాదేవిగాన్ల, 
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సుబ్బారావు క్షీ : 

శే కవి కొండల 

సాంబశివ రావు, 

శజవాడ గోపాల 

శెడ్డ్, రాయసం 

"వెంకట శివుడు 

"బదాడరామస్యా 
ది 

మి తల్లావర్నుల శివ 

శంకరశ్యా స్త్రీ, 

మూరి రామకృష్ణా ణి 

రావు అక్కిరాజు 

ఉమాకాంత పండి 

క పున తులు, జొన్నల 

(శ్రీ పి. ఎన్. నారాయకా, కలకత్తాలో ౫డ్ర సత్యనారా 
ఆవ్ ఇర 65 

గోపాల పేపరు మిల్పు డైరెక్టరు, యణమూ రి గాథ 

"జము సోరు డ్ ఖా 
సంతం ల కలకతా చదువుల 
డై రెక్షరు, షఖెర్కన్ గా నున్నారు. జ 

జ 3 క శెల్లియుండిరి. 

కలకత్తాలో బహుకాలము విశ్వవిద్యాలయమున (పొఫే 

సరుగానుండిన, సర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణగారు (ప్రస్తుతము 

కాకీ విశ్వ విద్యాలయమున వై వైసు భాన్సలరుగా నున్నారు, కల 

కత్తా విశ్వ విద్యాలయములో కొందరు ఆం(ధాధ్యాపకు 

లున్నూగలరు, వర్ష రక వ్యాపొరములు సాగించుచున్న వైళ్య 

(ప్రముఖులున్నూ ae ఊద్య్యోగములు చేసుకొనువారు 

హా. ఉన్నారు. ' 

కలకత్తాలోని ఆంధ్రులకు ఆం(ధ్రసంస్థ్రృ అందు జండు 

'పొఠళశాలలు గలవు. ఆంధ విద్యార్థులు "సెలక్పొలిన కర్ణ! 

కూడా ఒకటి వున్నది. ఈ ఆంధ సంఘముయొక్క_ ల్ వత 

మహాసభ. 25-1-42 వ తేది ఆదివారమున సంఘ భవనమున 

జరిగినది... శ్రీ ఎన్, ఎల్. ఆర్, ,నాయుడుగారు 

అధ్యతంలు, త్ యుల. డాక్టరు సి, సాంబశివరావు 

"కార్యదర్శులు పిల్ ఇ నరసింహారావు, ఎల్ , ఆర్. 

మూ _ర్తీ గార్లు, 

వి, 

వంగరాష్ట్రి ఆం(ధ్రులలో ఇప్పదగనవారు శ్రీ పీ, ఎస్, 

నారాయకౌారు ; కలకత్తా ఇండస్ట్రియల్ 'బ్యాంకునకు 

డైరెక్టరుగా కొంతకాలము పనిచేసి అనేక లిమిసేడ్ 

కంపెనీల శోర్యదర్శిత్వము వహీంచీరీ. ప్రస్తుతము పీత 

లక్నోలో ఉన్నారు, ఆం(ధ్రసంస్థకు వీరు అమితమైన 

'సీవజేసిరి, వీరుగాక (ప్రస్తుతము కలకత్తాలో ఈస్టు ఇండియా 

శై ల్వేకం'పెనీలో చీఫ్ ఆడిటర్ గా పనిచేయుచున్న చట్టా 

భాస్క_రయ్యగారు, బి. ఎన్, శెల్వే అసి స్టైంటు వక 

రావుసాహెబు శ ఎస్, ఎన్, sete జర్మనీలో 

ఇంజినీరింగ్ -చదివివచ్చిన నడింపల్లి ఆంజనేయులు ఎమ్.ఎస్, 

సి గారు మొదలై న (ప్రముఖులు గఖరు, వంగ రాష్ట్రములో 

81,206, మంది అస్ఫాము రాస్ట్రమున 80776 మంది 

బీహారు ఒరిస్సాలలో 292,107 మంది ఆం(ధ్రులు వున్నారు 

బరంపురం, ఛ్మత్రపఫురం తాలూకాలు ఫూర్వము నుండియు 

రర్భవరకూ ఉన్న (ప్రాంశములన్ని టిలోన్సు విశేపముగా 

ఆం(ధ్రులున్నారు. రసుల్ కొండ, కటకములలోనూ ఆంధ 

లున్నారు. ఇప్పటికీ బరంపురం, 

ఉత్క_ళాం(ధులు క శ్లికోటు పర్లాకిమిడి కళాశాలలు 

ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయము (కిందనే 

ఊన్న వి. ఇక్కడి ఆం(ధులలో బాలాముందికి వ ర్త 

వ్యాపారములు ముఖ్యవృ్తి తి. జయపురంలో నూటికి 40 

మంది పర్హాకిమిడిలో నూటికి 60 మంది అస్కాాలో 

నూటికి 80 మంది ఆంధ్రులు గలరు. ఈ (పొంతములలో 

(ప్రసిద్ధులైన ఆంధ్రులు క్రీ శే, వరవాగిరి వెంకట జోగయ్య 

"గారు తాడేపల్లి వెంకట కృష్ణయ్య గారు కీ శే. ఊన్న వ 

రామలింగంగారు నాఫి కృష్ణరావుగారు పోచిరాజు రాజే 

శ్వరరావుగారు పోచిరాజు వై కుంఠంగారు గండికోట సత్య 

క్రీ శే శ్రీగడుగు రామమూర్థి పంతులు 

(శ్రీ వరహాగీరి 

'వేంకటగిరిగారు డా క్ల 

తు గిడుగు వేంకట 

సీతాపతి 

నారాయణగార్యు 

పంతులు 

శారు ఆంధ పభ 'సం 

పొదకులుగా నుండిన 

న్యాయపతి నారా 

యణమూర్షిగారు "మొ 

దలయినవారు, 

డాకర్ వంగలశివరామ్, పి. హెచ్. డీ. 
ఆప టి 

ఉత్కళ రాష్ట్ర లక్నో విశ్వావిద్యాలయములో రాజ 

మున చేరదగిన భాగ కీయ శాస్త్రకాభాధిపతి, 
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రెడి 
యె 

సన్యాసయ్య, రంగూకళా థ్రీ 
ములు, సరిహద్దుల విషయమై ఆందోళన జరిగినది, (1983). 

అప్పుడు సర్, కె, వి, రెడ్డి డాక్షర గిడుగు వేంకట నీతాపతి, 

క్రీశ, ఉన్న వరామలింగం, అయ్యగారి సుబ్బారావు పౌకనా 

టి నారాయణరావు వరదా నారాయణరావుగార్జు ఇంగ్లండు 

౫నాడా వెళ్ళీ బరంపురం, ఛృత్రపురం పర్లాకిమిడి తాలూ 

కాలు ఆంధ్రులు అధికముగానున్న భాగములు కాబట్టి 

ఉత్కళ రాస్ట్రములో చేర్చరాదని వాదించియున్నారు, 

_ బరంపురములో క్రీ చ్చే ఉన్నవ రామలింగముగారు ఆంధ్ర 

భాపాభివర్గ నీ సమాజము “తెలుగు పాఠశాల స్థాపించి 

ఆం(ధుల "అభివృద్ది య. ఆదు రీ లక్ష్మీబాయమ్మ 

గారు. (గీరిగారి సోదరి) శ్రీల తరపు పున ఒరిస్సా 'లెజిళ్సే స్లేటివ్ 

అనెంబ్లి సభ్యురాలుగా నుండిరి, ' 

భీహాఠులోని జెమ్ షెడ్ పూర్, తాతానగరం కర్మాగార 

ములలో పనిచేయువారిలో దాదాపు 15 వేలమంది తేలుగు 

వారున్నారు, పాట్నాలో ఇండియన్ నేప షృతికా సం 

పాదకులు వావలి హనుమంతరావు 

హాబాదులో లీడర్ 

ష్మతికా 'సంపాదకులుగాన్సు మంతి 

ఇతర రాష్ట్రములె 

లోని ఆం(ధ్రులు 

"గారు; 

గాను పనిచేస్కీ కీర్షిశేషులైన చిర్రా. 

వూరి యక్ఞైశ్వర చింతామణిగారు (పఖ్యాత షత్రికా రచయితే 

భుందూారి "కణ్యరదత్తుగారు; లక్నోలోని సేననల్ "హెరాల్డు 

రాష్ట్రేతర ఖండాంతర ఆంధులు 

షృత్రికా సంపాదకులు కోటంరాజు రామారావుగారు కఠావీ 

లోని “సింధు అబ్బర్వరు సంపాదకులు కోటంరాజు పున 

య్యగార్యు నర్శింగుహోము నిర్వహించెడు వారిభార్య, లక్నో 

విక్వవిద్యాలయాచార్యులు డాక్టరు వంగల శివరారాగారున్ను 

చదువులకై కుటుంబములతో వెళ్లిన విద్యార్థులు 

ఉతర దేశమున అ నేకులున్నారు. కాశీయా|త్రేక్కు "వేదాంత 

ము తర్కము మోమాంస్క వ్యాకరణము మొదలై న స 

గలరు, 

శాసనములను అభ్యసించుటకు వెళ్ల అక్కడే ఉన్నవా 

కొందరు.  అలిఘర్ విశ్శవిద్యాలయమున చచువుచున్న 

ఆంధ్ర మహమ్మదీయ విద్యార్థులూ కాన్పూరులో పసుపు 

మిర్చి వర్హకము చేయుట_కె గుంటూరునుంచి వెల్లిన వర్తక 

(ప్రముఖులు గలరు, 

ఢిల్లీలో, ఇప్పుడు శేడియా శాఖలో పనిచేయుచున్న న్న 

కపిల కాకీపత్కి సోమంచి య శ్రక్వరశా స్ర్రీగాథ్ల, శ్రీల వైద్య 

కభాశాల (పిన్స్పల్ డాక్టరు లాజరఫ్, చింతామణిగారి 

వియ్యంకులున్సు వ్యవసాయ i డైరక్టరును ఐన 

భాగవతుల విశ్వనాధ్ గారు హిందూస్టాక _లైమ్సు షృత్రికా 

విలేఖరి బి. వి. కృపానిధి, వీనస్ ఇన్సురెన్సు కంపెని వ్యవ 

హర్త *నరసింహం కాసనస సభాకార్యాలయంలో చివుకుల 

నారాయణరావుగారు గలరు. శ్రీ కడియాల 'సరోజినీబేవి 

ఎక్, ఏఎ ఎల్, టి, గారు శ్రీల కళాళాలకు (ప్రిన్సిపాలూగా 

ను౦డిరిల్న 

విద్వాకా వరదాచారి ; సి. ఆర్. నాయుడుగార్లు. నేటాల్ , 
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PO yN పురి ఆం 

"చెన్నపురి ఆంధ్రులను గురించి చర్చించ బోయేముందు 

వైన్నపట్నపు పుట్టు వూర్వో త్తరములను అవగతము చేసుకొన 
వలెను. ఈ వెన్నపట్నమునళే మద్రాసు అనే మరియొక 

పేరు గూడా వాడుకలో నున్నది, ఈ పట్నము పుట్టుకను 

౫నార్సిి, అంక తాలం. ఉహెపరిణయమ' నే (ప్రబంధ 

ములో, 

“(ప్రళయ కావేరి మైలాపురంబు గల్మి 
వీరమున పోర నదిమట్టు వెట్ట దండ్రి 

పేర దన్మధ్య భూమిని పృథు విభూతి 

1 నలవరిచె చెన్నపట్టణ మయ్య నృపతి. ” 

అని ఉన్నది, ఈ పట్టణ పాలక వంశమునకు సంబధించిన 

నాయకుల వంశ స్ట దామెర్ల వెంకట కవి రచించిన 

బహాుళాశ్వ చరిత్ర ' మనే గ్రంథములో కనిపించు చున్నది. 

ఆసలు ఈ పట్టణానికి ఈ కే పేరు "చెన్నప్ప నుండి వచ్చినదని, 

చెన్న పట్టణమను శబ్దము వినగానే స్ఫురించు చున్నది గదా ! 

ఈ పట్టణ చరిత్ర (ప్రారంభము [క్రీ శ. 1600 సంవత్స 

రము, 17 వ శతాబ్దారంభమునానే తూర్పు-ఇండియా వర్తక 
సంఘమువారు మనబేశమునకు వచ్చి, గుజరాత్ "దేశమందు 

"వెంగలాయుల కొలువు కూటమున తలదాచుకొని నూరత్ 

లో వర్తకమునకై. ఒక గిడ్డంగి నిర్మించు కొనిరి. కోరమాండల్ 
తీరమున ఆరోజులలో ఆంగ్లేయులు అతి కస్థ్యము మోద 

పులికొట్టు వద్ద స్థావర మేర్నరచు కొనిరి, అప్పుడు పులికాట్టు 

నుండి కడలూరు వరకున్నూ గల (ప్రదేశమును వందవాసి 

ముఖ్యపట్నముగా చెన్న ప్పనాయని కుమారుడు వెంకటప్ప 

నాయకుడు కర్నాటకాధీశుడయిన పెద వెంకటపతి 

నాయని పేర అతనికి సామంతు.డై ఏలు చుండెను, ఈ "పెద 

-వంకటపతి నాయుడు జీర్ణ విజయనగర రాజ్యమేలిన ఆర్వీటి 

రాజ వంశమువాడు, 

(శ్రీ శ, 1565 లో తల్లికోట యుద్ధమందు దక్క_నుసులా 

నుల విజయమువలన విజయనగర రాజ్యము అంత 'మొందినను, 

“పెనుగొండలోను, చం(ద్రగిరిలోను చిన్న చిన్న రాజ్యము 

లను కృష్ణ రాయల వంశపు (తుళువ) బంధువులైన ఆర్వీటి 

చారు పొలించుచుండిరి, 
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ధులు 
నో 

తంజావూరు మభురలలో రాజ్యముల (ప్రతిష్టించి? 

విజయనగర స్మమాట్టుల సామంతులుగా ఏలుచుండిన 

నాయక రాజులు ఆ(పాంతముల (పొబల్యము వహించి 

యుండిరి ఈ దాతీణాత్యప్రదేశములై న తంజావూరు, 

జింబ్రి పూనమల్లి 3 వందవాస్కి వేలూరు (పళయకావేరి 

(పులికాట్టు) వెంకటగిరి కాళహా స్తీ నాయక పాలకులు 

తమలో తాము అధికారమునకై పోటీ పడుచుండిరి. రమా 

రమి 1600 సం।ర (పొంతేమున వెంకటపతి. నాయుడు 

కీ. శ్రే. సర్ పిట్టి త్యాగరాయచెట్టి, మద్రాసు కార్చరేషను 
(ప్రథమ హైందవ అనధికారాధ్యకులు (1922), 

. . చెన్నపురి ఆంధ్ర మహాసభ స్థాపకులలో నొకరు. 

దామెర్ల చెన్న ప్ప నాయని సహాయముతో "వేలూరు జింజ్కీ 

మున్నగు రాజుల నణచ్చి తాను చేలూరిలో రాజధాని ేర్చ 

రచుకొన్సి దేశమున శాంతి నెలకొల్పెను, ఇంతేలో 

మెలావఫూరునందు పోర్భ్యుగీజులున్యు తరువాత డచ్చివారు 

(ఒలందుల్చున్ను వచ్చి వెంక టపతిరాయల ర 

అక్క_డ తమ గిడ్డంగు లేర్నరచుకొనిరి. వెంకటపతి రాయల 

అనంతరం చంద్రగిరి రాజ్యమునకు వచ్చిన రాజులలోని వాలే 

“పె వెప్పబడిన "పెద్ద వెంకటపతి రాయలు, ' 

వెంకటప్ప నాయుడు పులికాట్టునుండి, కడలూరు వరకు 

గల దేశమునకు ఏలికయని చెప్పి యుంటిమి గదాం వెంకటప్ప 



ఆంధీ సర్వస్వేము 

అయిన కొన్ని (గామములున్న వి, పడమటి (పక్క చూళ్ 

పౌారిశపాక్క కోవ లేళ్ళరునిగుడి మొదలయిన కొన్ని రహ 

లున్నవి, ఊరత్తర భాగమునందు వాకలపేటు రాయపు 

తండయారువేడు మొదలయిన కొన్ని (గ్రామాలు a 

(కాశీయాత్ర చరిత్రే 3౭౧ పు. చూ.) 

17 వ శతాబ్దమునుండి ఇచ్చట పాదుకొన్న కుటుంబ 

ములలో ేరీవారి కుటుంబము మొదటిది. దీని నాయకుడు 

జేరీ తిమ్మప్ప శెట్టి, ఈయన (శ్రీరంగరాయలనుండి దాన శాస 

నమున్నూ స్థలమున్నూ ఆంగ్లేయుల కిప్పించినాడు. “చెన్న 

సర్ అల్లాడీ కృష్ణస్వామయ్య, చి. ఏ., బి. ఎల్, 

అడ్య కేటు జనరల్, 

పట్నం జలయుటకు (ప్రధానకారకులలో ఈయన"పేరు 

గూడా. చెప్పవచ్చును. ఈయన ఆంగ్లేయుల మన్నన 

సత్కోరములకు పొత్రుడైన (ప్రముఖుడు. ఈయనకు 

చేదోడం వాదోడుగా "కాసా వీరన్న సుంకురామ చెట్టి 

రంబుచెట్టి మొదలై న (ప్రసిద్ధులుండిరి కం"పెనీవారి మన్నన 

జబొందినవారిలో బండ్ల రామస్వామిగారొకరు. వీరు కం"పి 

నీలో (వ్రాతేకాడుగా జేరి తన సామర్థ్యముచే తిరునల్ బెల్లి 

సీర స్థ్తదారుడై, చెంగల్పట్టు జిల్లాలోని శీనారం (గ్రామ 

మునకు జమోిందచారుడుగా నియమితుడయ్యెను. చేరీ తిమ్మప్ప 

"ఇతి కంపినీవారికి మాల సంభము. ఈయన చెన్న మళ్లేళ్వ 
ల ఆనీ చిం 

రుని గుడి కేళశవెపెరుమాల్లాలయము. గట్టించెను. ఇప్పటి 

కిన్నీ ఈపెచెప్పీన కుటుంబములవారు మద్రాసులో ఉన్నత 

స్థితిలో నున్నారు, వీరేగాక, బెసానివాగు మొద 

లైన ఉన్నతే కుటుంబములు ఆనాటినుండిన్ని ఇక్కడనే 

ఉన్నవి ! 

1780-1836 మధ్య 'చన్న పట్టణములో వుండి (ప్రజాసేవ 

వేసిన ఆంధ్రమహాపురుషులలో (ప్రముఖులు సామయ మంత్రి 

పుత్రులు ఆం(ధనియోగి (బాహ్మాణు లిన ఏనుగుల వీరాస్వామ 

య్య గామ ; 1815 'ముదలు 1829 వరకు సన్న పట్ల 

శ | | gr శ నాం 
ఇంటో సదరు అరగాలల € ర్ట గ బాసిగానున్న 

వన్నె లక ౦4.1 సుహాన పంతులుగారి బంధువులు, 
వ 

శ 

నీరాస్వామయ్య గాము 1819 లో సట మోకోన్టుకు వ్రాగ్యము 

వుండిన న్నుప్రీము కోస్టుణో "తేలును. అరవమ్కు. ఇంగ్గీషమ్క 

తర్జుమా'ేసే ద్వఫామీ ఉద్యోగములో సీకిక్రి, 

మొదటితరత ద్విభాషీనైకి. ఆని అప్పటి ఉన్నతో 

ద్యోగములళలో నొకటి. ఆ కాలమున దొరఅందరి (సీమకు 

(పజాద <a సాతు'ల 1833 కొలున్ర చాలించు 

వీరాస్వామయ్య గారు తలుపు. నిఘంటువు 

(వాసీన సిం పి (చాక్ దొరగారికి Cs (పౌను 

సే పవముల అగి గా యులకు, 

శీగువాతే 

కున్నారు. 

గారు ఇం(డాణ్సి న. పొలపిట్ట ఆ సే 

వీరినే (ప్రమాణంగా ఉర్కొనిరి. 

పీరతోటి "పీర్కొనదగినవారు నాటి “తేలుగు (ప్రముఖు 

లలో జోనులేశ్వరం (శ్రీనివాస పిళ్లేగాయ్స, ఐంబాకం ఇాఘ 

వాచాకగ్యులు గారం వీళ్లిగాగు 1807 తీ ఇెన్నపట్న ములో 

స్థాపించిన ను జేగాకి షతాని॥ 11 మండి. దొరలతోపొటు 

నియమితు'లై ౫ 9 మందడి కేకయ. ధిక్మక కలలో. వీరొంరు. 

రాఘవాచార్యులుగారు కం పసీచాక. కొలువులో మేజిస్లే) 

టుగాన్కు నూపకిం కుం డింటుగాను పనిచేసీరి. ఈవై ముసురు 

చోపయోగము'లై న పనులు 'చేవీరి, (ప్రముఖులూ. అనేక (ప్రశ 

వీళ్లేగారు సంస్కార... వ్వయముశా. ఒక బాలికా 
శాల సడపుతూ ఆడపిల్లలకు చదువు 'చెప్పవలయునని (పోత్స 

హీించికి, వీరిచ్చిన 70 కేల యలనిధితో "నీ ఇప్పటి 

హిందూ వాలికా పాకశాల స్థాపిత మైనది, ఈ ముగ్గురికీ 

ముఖ్య న్నేహీతుడు 1823 మొదలు 1808 వరకు న్ముడాను 

సు(్రీముకోర్టు అడ్వకేటు?ా పనిచేసిన జార్జి నార్భక్ దొరణాయీ 

న కా నొరగారితో పీరు కొలస్సీ పచ్చయ్యప్ప ఖ్ నాకో 

చేసిన ధర్మములను చారి బంధువులు డిగ్యమింగచుందాణ్య 

అ ధర్మములను బయటికితీసి కష్టపడి స్యుపీము కోర్టులో 
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ఒక ్ససీ_ము తయారుచేసి దానిని 'సద్వినియోగపరచిరి. డాని 

ధర్మకర్తల బోర్జులో (1882) శ్రినివాసపిళ్లైగారు ఒక ధర్మ 

కన రాఘవావార్యులుగారు ఆధ్యతులు, తరువాత న్నార్హన్ 

దొరగారి (పోత్నావాముతో పచ్చయ్యప్ప కళొళాల స్టాపన 

ఉరిగినది, ఇంగ్లీషు విద్యావిధానం స్టాసంచుటకు ఎల్ ఫీకొ 

సకౌగాథ కొందరు దొరలునుు చేశీయులును గల బోర్డును 

(1889) ఏర్నరచిరి. చానిలో రాఘువాచార్యలుగారు 

(గనివాసపీశ్లెగారు సభ్యులు. తరువాత స్థాపించబడిన మ్రాను 

యూనివర్సిటీ అనే ఉన్నత పాఠశాలా పరిపాలక వర్గంలో 
కూడా వీరిని సభ్యులుగా నియమించిరి, 

క మిత్ర త్రయం 

(తి మూర్తులవ౦టి 

వారు. వీరు ముస్పరు 

నూ కంపెనీ పొలన 

లోని లోేపములను 

సరిజేసి, (ప్రజల కష్ట 

సుఖాలనుగుంచి యో 

చించెడివారు. (ప్రజలు 

అప్పుడు అజ్ఞానులై, 

అనారోగ్యమున పడి 

చారి(ద్యంతో క పన్ను 

అ భారంతో, అధికా 

రుల నిరంకుళక్వంతో 

(కుంగిపోవు చుండిరి. 

(ప్రజలలో కొంత వెత 

న్యమునూ, విజ్ఞానవి కాసమునూ గలిగించవలెనన్తి హీందూ 

లిటరరీ సొసైటీ అని (నార్భకొ గారి నాయకత్వము (క్రింద) 

"పెట్టి ఇంగ్లీషు విద్య అవసరమును గురించీ పౌరసత్వ 

హాక్కు_లనుసరించీ అనేక మహోపన్యాసములిచ్చి (ప్రజ 

లను జ్ఞైనపథములో "పెట్టిరి, 

వీరాస్వామయ్య (ప్రభృతులు (ప్రజాసేవ (ప్రారంభించిన పది 

సంవత్సరముల కాలములోనే ఆం(ధ వర్తక (ప్రముఖులు 

జాజుల లమ్మీనర్సింహం నెట్టి గారు నాయకులై, కంపెనీ 

వారి పాలనలోని లోపాలు మిహునరీలు చేస్తున్న అన్యాయ 

ము ెవారికి నివేదిన్తూ; (పజాభ్యుదయానికి పాటు 

ఫడే 'స్వదేశ సంఘం అనే ప్రజాసంఘమున్సు (క్రినెంటు అనే 

చెన్నపురి ఆంధ మహా సభ రజతోత్సవ సద్భావదిన సందర్భమున 

రాజాజీ ఆధ్యక్షతను సభ. 

“౧౮ bet తే క 

జాతీయ పత్రికను 1644 లో స్థాపించి గొప్పరాజకీయ 

సంచలనమునకు చారితీసిరి ! 

వీరి కృషి ఫలితంగా గలిగిన విద్యావికాసములన్యు జాతీ 

యాభ్యుదయమును (్రశంశిస్తు పచ్చయ్యప్పక భాళాల భవన 

ములో 1868 లో జాక్ (బూస్ నార్భకగారు ఉపన్యసీస్తూ 

ఈ్తరచేశములో రాజా రామమోహన రాయలవంటివారు 

ఇక్కడ మన శ్రీనివాస పిళ్లై వీరాస్వామ య్యశార్గ నిచెప్పీరి, 

పిమ్మట మ(ధ్రాసు ఆంధ్ర (పముఖులలో కీరి శేషులయిన 

చిన్నయనూరిగార్కు శబ్దరత్నాకర కర్ణ బహుజనపల్లి నీతా 

రామా'చార్యులుగార్యు 

కొక్కొ_ండ వంకట 

రత్నం పంతులుగారు 

వేదం వెంకటరాయ 

“గారు పి, సీ, పార్ధసా 

రథి. నాయుడుగారు 

రెంటాల వెంకట 

సుబ్బారావు గార్కు 

ర న స. 
న న. 
ఆం నాగభూపణం 

-గారు హో అండ్ కో 

(పొపయిటరు తిర 

వెంకట చెట్టిగారు గడ్డపాటి వీరయ్య నాయుడు "గారు కాన్సీ 

నాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు ; ఇప్పుడున్న వారిలో 

సర్ కూర్మా "వంకట చెడ్డినాయుడుగారు, సర్ అల్లాడ కృష్ణ 

స్వామయ్యగారు, సర్ ముత్తా వెంకట సుబ్బారావుగారు బి, 

సోమయ్య పంతులుగారు సామి వెంకటాచలం చెట్టిగారు 

రా॥ బ॥ గోపతి నారాయణస్వామి చెట్టిగారు ది॥ బ॥ జె, 

వంకటనారాయణం నాయుడుగారు శ్రే వెంకటస్వామి 

నాయుడుగారు గడ్జై రంగయ్య నాయుడుగారు మోటూరి 

సత్యనారాయణగారు బాలసుందరం నాయుడుగారు గాకు 

అనేక ఆం(ధ్రవై ళ్య (పముఖులున్ను, వైద్యుల్యు నాయ 

వాదులున్ను గలరు, . 
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ఇచొనులోని, 'ఛాజ్వేలో 14వ గృవా 'సంఖ్యగల 

సౌధేపరి భాగమున చెన్న పురి ఆంధ్ర 

మహాజనుల సమావేశము కీ, శే. 

సర్ పిట్టి త్యాగరాయవెట్టిగారి అధ్య 

కృతను జరిగను. 

(శ్రి రాజూనాయని వెంకట రంగా 

శావు బవాద్దర్, సర్ బయ్యా నరసిం హేాశ్వరశర్మ దివాన్ బహ 

ద్దర్ వారణాసి సుబ్రహ్మణ్యం పంతులు, సామి వెంకటా 

చలం వెట్టి తవమరపాకం వరదరాజులునాయుడు కాశీనా 

థుని నా వేశ్వరఠావుపంతులు, పీ, వి, రంగారావు నాయుడు 

గార్లు మొదలైన (ప్రముఖులు సభాభ్యున్నతికి తోడ్చడిరి. 
దీనికిప్పుడు బులుసు 'సౌంబమూ ర్తిగారు 19838 నుండిన్నీ 

అధ్యతులు, ఒక్క మ్మచ్రాసః అంధులకు మాత్రమేకాక, 

ఆం(ధ్ర జూతి కంతేటిక్లినీ 'సంబంధించ్చి. ఆం(ధ్రాభ్యుదయ 

చెన్న పురి ఆం(భ 

సభ న 

1916 -« 

xe 
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ప “yy 
కారు! 
న్ జ్ సర్ విజయానంద గజపతిగారు 

స్గః వ్షాక్నప్రేర ఆంధ్రులు ఆంధ్ర సభను స్థాపించుట కై 1016 

రీ ఏ టయ్యల్ 17 వ తేది సాయంకాలము 6 గం॥ క్కు చెన్న ఫురి 
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చెన్నపురి ఆంధ్ర మహాసభ రజతోత్సవ (ప్రారంభోత్సవము, వ మహాసభ అధ్యతులు 

జరుపు 

మునకై 'పాటుపడుచున్నది. దీనికి నాటక శాఖ క్రీడాశాఖ, 

విద్యాశాఖ "మొదలై న ఉపశాఖలు గలవు, 

ఆంధధ్రనారీజనోద్ధరణ, BE మహిళొ 

విజ్ఞాన వ్యా పికి పొటుపడు ద్ర లశాఖ గాడా యుండినదిం 

గాని ఇప్పుడు ఈ ళాఖలోనివారు ఆంధ మహిళా సభ 

అనే స్వతంత్ర సంస్థగా స్థాసించినారు. ఈ సంస్థకు (శ్రీమతి 

గుమ్మిడి దల దుర్గా బాయమ్మగారు (పోత్సాహకురాలు, 
౧ 

శ 

చెన్నపురి ఆంధ్రమహాసభ రజతోత్సవము డిసెంబరు 

91, (1941) నుండి జనవరి ల్ (1942) వరకు జరిగినది, 

రజతోత్సవ | పారంభోక్చవమునకు అధ్యతులం సర్ విజయా 

నంద గజపతిగారు. ఈ ఉతృవములలో చిత్రకళా (ప్రదర్శ 

నమ్ము ఆం(ధమహీళాభ్యుదయము, “తెలుగ పిల్లల పండుగ్క 

నాట్యకళా పరిసత్తు, నవ్యసాహీ త్యపరివత్తు, తెలుస పండిత, 

కవుల "సన్మానము, . హరీజనాభ్యుదయము, "వేదపండితుల 

సభ్క పురాణ కాల్మేషన్సు ఫిలిం పరిశ్రమ గుడ్ ఏల్ డి 



ఆ వ్యాయామం విజ్ఞాన గాన దిసోత్సవములు వారములు, 
అత్యంత వైభవముగా జరిగినవి, అన్నిటిలోను ఆంధ్ర 

(ప్రముఖులు పాల్టూనిరి అదర్శానుగుణ్యమైన "కార్య ఈ మము 

న ౦చబడినది, 

కళొకాలలు హౌాకోట్టలు మొదలైన "పెద్దపెద్ద కార్యా 

లయములు, వైద్యశాలలు క్రరభాంజహారములు ఏర్పడి 

నవి. మద్రాసు నగరము రాజధాని కంతటికీ (ప్రధాన. నగర 

"మైనప్పటినుండియు రాష్ట్రములోని (శ్రీమంతులు, మహో 

రాజులు ఇక్క_డ భవనముల గట్టుకొనిరి, ఇటీవల వృద్ధిచెందిన 
సినిమా పరిశ్రమకుకూడా ఇది "కేంద్రమగుటచేత్స ఆ పరి 
మకు 'సంబంధించినవారికి ఇది కూడలి అయినది. నైళ్వే 

కర్మాగారములు, . వై ద్యశాలల్పు మిల్లుల్యం ఆల్ ఇండియాశేడి, 

యోసేపును దినవార పత్రికా 'కార్యాలయములు మొ! 

నవన్నిటికీ ఈ నగరము ఉనికి అగుటచేత దీని జన సంఖ్య. 

నానాటికి "సెరిగిపోవుచున్న ది. మద్రాసు పాటకపు జనులలో 

చాలామంది తెలుగువారికి వృత్తులు రికౌలులాగుట్క రోడ్ల 

నూడ్సుట మొదలై నవి. 

జనాభా లెక్కలలో నే చెప్పబడి యున్నది. 1981 వ లెక్కల 

బట్టి ఈ నగరమున అప్పటి 647288 జనసంఖ్య మంది, ఈ 

నగరమున తమిళుల తరువాత జన సంఖ్యలో ఆంధ్రులు 

“పహాచ్చు? 

మద్రాసు రాజధానియంతటిలోను పూర్వపు గంజాం 

జిల్లాతో సహా (1981. జ (ప్రకారము) 17,788024 

"మందికి పెబడిన ఆం(ధ్ర జన సంఖ్యగలదు. 

మద్రాసు (ప్రభుత్వములో తెలుగువారికి అనేక సంవక్స 

రములనుండీ అధికారములున్న ప్పటికీ "తెలుగులో ఓటర్గ లిస్టు 

లను తయారుచేయించుటగాన్సీ విధులకు "తెలుగులో జే 

ఈ నగరము "పెద్ద | మద్రాసని. 

బన్న పురి అంధులు 

_(దాయించుటగానీ చేసియుండలేదుం కొన్ని “తెలుగు పేర్లు 

వెంకట్రామయ్య వెంకట్రామన్ గాను రాఘవయ్య 

రాఘవన్గాను కొన్ని లిస్టులలో (వ్రాయబడుచున్నవి. ఇటీ 

శ్రీ కె త్తె వెంకటస్వామి నాయుడు బి.ఏ,, బి.ఎల్. 
*మ్మదాసు కార్పరేషను మాజీ ఆధ్యతులు, 

మద్రాసు లెజెన్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉపాధ్యక్షులు. - 

వల పుల్లాశెడ్డిగారు కమిపునరుగా వచ్చినతర్వాత తెలుగులో 

ఓటర్ల పట్టికలను తయారుచేయించిరి. “తెలుగు పాఠశాలలు 

భాడా "నెలకొల్చ్పబడినవి, మెలావూరులో ఒక (పత్యేక 

"తెలుంగు పాఠళాలగలదు, అనేకులు న్యాయవాదులు, "తెలుగు 

కుటుంబములవారు మైలాపురములోను ; సినీమా పొర్మిశ్రామి 

కులు మాంబళం,  రాయపేట “మొదలయిన (పాంతముల 

లోను వర్తకులు జార్షిటవున్ లోను చాకలివారు మొదలైన 

కులస్థులు బాకలెపీటలోను నివాసముల -సేర్పరచుకొని 

యున్నారు. 

* గోపతి నారాయణస్వామి చెట్టి కె, శ్రీరాములు నాయుడు, సామి వెంకటాచలం చెట్టి, బి, బాసుడేవు నాయుడు, 

న జానకిరామ చెట్టి గార్లు కూడ మదదాసు కార్పరేషను మేయరు పదవి నలంకరించి యుండిరి. 
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విషయ సంగహము: మద్రాసు రాజధానిలోని 1,019 

జమీందారులలో ఆంధ్ర జమీందారీల నంఖ్య 448. వీటిలో 

విజయనగరం పెద్దది. బంగనపల్లి ఒక్కటియే సంస్థానము. 

జమీందారుల యుత్స శ్తి తీ, వారి అడు పేష్క_ష్లు. 8 త్వారీ, 

జమీందారీ, పోలు, మైనరు యీనాము (గ్రామములు, వాటి 

వి స్తీర్ణపు పట్టిక, పూర్వకాలపు శిస్తులు వసూలు చేయు ఏజంట్లు 

గానుండిన జమీందారులు (బ్రిటిష్ పాలనలో 1802 సం॥ పెర్మ 

నెంటు నెటిల్మెంటు కారణముగా ఎట్టి నీతికి వచ్చిరి ? తద్వారారై 

తులకు కలిగిన బాధలు, జమీందారీ రైతు సమన్య, సమస్యా 

ఫరిష్కారమునకు (ప్రకాశం కమిటీ రిపోర్టు, నీఫార్పులు, అవి 

అమలు జరుగకపోవుట. భూఖభామందు రైతా ? జమీందారా ? 

రైతులకు, జమీందారులకు భూమిపై గల హక్కులు, కొందటు 

మహనీయుల యఖిప్రాయ ములు, జమీందారులు ఆంధ్ర దేశీయ 

రాజకీయ, సాంఘిక, ఆర్టీ కాది విషయములలో చేపినమేళ్లు. 

ఆంధ దేశచరిత్రలో జమిందారులు ॥ వార్కి ఆంధ్ర 

రాష్ట్రీయ ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ, విగ్యాచైజాని కాధ 

వివయములలో నిర్వహించిన సొత్రే ; తద్వారా కలిసిన 

మేలు మొదలయినవి తప్పక తెలిసీకోదగినవై యున్నవి, 

మన రాజధానిలోగల 26 జిల్లాలలోను 12 జిల్లాల 

యందు మొత్తము 1659 జమిీించారీలు *లవు, అందు 6 

ఆంధ జిల్లాలయిన విశాఖపట్టణం, తూర్పుగోగావరి పళ్చిము 

గోదావరి, కృష్టా నెల్లూరు చిత్తూరు. జిల్లాలలో 448 

జమించారీలు ఉఊన్నవి. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 

నూటికి 70 వంతుల్పు "నెల్లూరు జిల్లాలో నూటికి 60 వంతుల 

భూమి జమీందారీ భూమియే. రాజధాసిలోని జమోిం 

దారీలలో కెల్ల విజయనగరం జమిందారీ "పెద్దది, అంధ్ర 

దేశమున కెల్ల కర్నూలు జిల్లాలోని. బంగనపల్లి మాత్రమే 

సంస్థానము (State). 

ఈ జమాంచారుల 

లో, పర్లాకిమిడి పీణా 

పురం, ఇయప్రరం, 

చెంకిటగిరి జమించా 

రులకు మహోరాబ్యూ” 

బిగయధమునుష్ని ; కాల 

హస్సీ కార్వేటినన 

రం చల్లపల్లి , ఖోబ్చిల్సి 

మార్జాప్రురం "ముట్ 

లగు జమాంచార్లకు 

ce రాజూ 2) ఖికుదము 

సన్నూ వాడుకలో 

గలదు, 
కళ్ళాపపూర్ణ, సాహిత్య గ్ ఎట్ల 

డాక్టర్ శ్రీ జీవి వ పు 5 ఇ Es ఫాల్ 
ఈ జమిాంచతారుల 

యుల్పే త్లి; క్రతు 
జమోండారీ సంబంధి 

ముఖ భారీ ఆఅధాయము ఎీస్కుస్ సరల 

హక్కులు ; "పుగ్మ నంటు నిటి ల్మంటు, ఎన్నేటులా త్ 

HITED చచిిన THN ato ఆకుల ప్రో పట్లు లవీ వచ్చిన కాకణములు 1 [పః క 

కమిటీయొక్కా అవశ్యకత శ రాబోవుశాలమున  జరుకంలోన్ల 

మార్పులు మొదలగునవి తెలిసికొనుట యవసరము 

జహపూా౧దాకుల A ్స బే ఖై 

ఆంధ్ర దేశ (ప్రాపీన చకిత్రలో ఇప్పటి మాం చారీ ద్గతి 

యున్నట్లు ఎట్టి ఆధారములును లేవు శూర షీంరూ 

రాజులు తేన స్వాధీనము లోనున్న (పకేశీయులలో అచ్చటీ 
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ఎరెతులవద్దనుండి తమ తరఫున శిస్తుల వసూలుజేయుటకు 
కొందలుద్యోగస్థులను నియమించిరి. 16వ ఛతాబ్బమున 

అప్పటి మహమ్మదీయ పరిపాలకులు తరువాత వచ్చిన 

(బ్రిటి్ (ప్రభుత్వముగూడ తేమ శిస్తుల రాబట్టుకొనుటకు ఈ 
పద్ధతినే అవలంబించి ఆ యధికారులనే మార్చకుండ తమ 

తరప్రసుసాడ నియోగించిరి. వీరే జాగీరుదారులు మొఖాస్కా 

హావేలీ చార్టు యీగాం,  (క్రోత్రియందాథ్లు పాళీగార్ల 
"మొదలయినవారు. వీరినే వూర్వము చాదరీ, (కోరీ యని 

హాడ యనుచుండెడివారు. వీరు తమ పాలకులకు విధే 

యుల్రై భూమిపై స్వతంత్ర వాక్కుగాన్సి శిస్తువనూళ్లు తప్ప 

మరియీ యితర అధికారములుగాని లేక్క పాలకుల (కోధ 

మునకు గురిదైమెనప వడు సందర్భము వెంబడి బర్హరఫు, శిక్షల 

సహితము ననుభవించుచు యుండిరి. హిందూ మహమ్మ 

దీయ (ప్రభుక్వములవారు తమకు నైనిక సహాయముచేసిన 

వారికి తామెక్కు_వ సేవను పొందిన (ప్రభుతో సద్యోగులకు 

"పెద్దపెద్ద భూములను-శిస్తు వసూలుచేసి తమవాటా చెల్లించి, 

మిగిలినది వారుంచుకొను పద్దతిపె యీనాములుగా నిచ్చిరి; 

నీరినీ నువామ్మదీయులం “ జాగీరుదార్లు హిందువులు 

యిీనాందార్లు అనియు అందురు. విద్యా వైజ్ఞానిక 

విషయములలో ఎక్కువ కృషి.చేసినవారిక్సి దేవాలయములు, 

'సృత్రేముల్పు తదితర ధర్మకార్య నిర్వహణమునకు కొన్ని భూము 

వీరినే శోతి 

యందార్లు, అ(గహారీకులు యందురు. ఒకొక్క భూమిని 

కొన్నీ కొన్ని భాగములు చేసి (హావేలీ లేక మొఖాసా) 

శిస్తులు వనూలు చేయంటకు (ప్రభుత్వమువారు కొందరికి 

యిచ్చియుండిరి ; వీరినే వావేలిదార్లు లేక వాచేలీ (పొ 

టద్లు ముఖాసాడార్లు యందురు. కొందరు మొఖాసాదాద్ద 

పరాసరి (పభుత్వమునే శిస్తు కట్టుచుండిరి, పాళీయమనగా 

(ప్రభుత్వము తరఫున శిస్తుల మ చేసినందుకు ఫలితముగా 

'శతామనుళవించు (ప్రతిఫలము; ఇట్టివారు "పెర్మనెంటు సెటిల్మెం 

టునకు పూర్వము వాల చిన్న స్థితిలోనుండి సెటిల్మెంటునకు 

తర్వాత, మిగిలిన జమీందారుల పద్ధతినే యవలంవించి 

జమించారుల తరగతిలో జేరిరి ; ఏ౭ినే పొలీగారులందురు. 

ఇవిగాక, యితరధికారులతో 'సంబంధములేకుంఢ సరా 

సరి (ప్రభుత్వము వద్ద వజ్లనుండియే పట్టా లనుపొంది వారికి శిస్తులు 

వారా చెల్లించుచు భూమిని హాసవేయుష పద్ధతిగూడే (బిటిష్ 

(పభుత్వమువారు అవలంకుంచిరి. వీటినే శ్రైశ్వారీ భూము 

లను యానాముగా యిచ్చుచుం జెడివారు. 

ఇ 

అందురు. 

జమీందారులు 

అనగా ఇప్పుడు అనుభవములోనున్న భూమి 

నంతటిని ఓ భాగములుగ జేయవచ్చును. (1) జమిందారీ 

భూములు, (ii) రైత్వారీ భూములు (111) హోలు యీనా 

ములు (iv) మైనరు యోానాములు 5; అనునవి, "మొదటి 

రెంటి సంగతి ముందు చెప్పియుంటిమి. మిగిలిన శెంటిలో: 

శ్రీ అ వెంకట మహీపతి సూర్యరావు బహదూర్, 

సిఠాపురం మహారాజు, 

పన్నులు లేకుండ శీస్తులు వసూలు చేసీకొనీ అనుభవించు 

టకు పారితోపికముగా యివ్వుబడినవాటిలో, ఒక్కొక్క 

(ప్రదేశమును ఏక ము త్తముగా నిచ్చినవాటిని పోలు యీనా 

ములనియు, విడివిడి భాగములుగా నిచ్చినవాటిని మైనరు 

యినాములనియు అందురు. మైనరు యీనాములు 100 

“మొదలు 120 ఎకరముల వరకును గూడ కలవు, ఇవి 

(గ్రామములలోని వివిధ వృత్తులవారికి (భాకల్సి మంగలి, 

163 



ఆంధిసర్వస్వము 

వారా) పన్ను లులేకుండా యిచ్చీన (ప్రదేశములు 3 వీనిలో 

ముఖ్య మైనవి (గ్రామనౌఖరీ యానాములు, ఇవన్నియు 

ఎస్టేటు అను పదము (క్రింద వచ్చుటచే ఎస్టేటులాండ్ ఆక్టన 

'జేరినవిః 

ఆంధ్ర డేశములోని జీల్లోలువారీగాగ ల జమీరచాలరీ 

పోలు యీోానాము (గ్రామములు 3 రైత్వారీ, మైనరు 

యిీా"'నాము (గ్రామములు ముదలగునవి ఈ (క్రింది పట్టికలో 

తెలియజేయుచున్నా ము, 

ఆంధ జిల్లాలలోని (గామములు (1931 లెఖల ననుసరించి) ట్ 

రతాంరీ హోలు యీనాము జిమీందారీ 

సంఖ్య జిల్లా వశ (గామములు (గామములు కలు 

1. _ విశాఖ పట్టణం 889 20 8,597 9,006 

2. తూర్పు గోదావరి 487 79 881 847 

ర పశ్చిమ గోదావది 859 146 272 777 

ఓ కృష్టా 406 207 488 1,046 

రొ గుంటూరు 758 161 64 988 

6. నేలూరు 581 286 997 1,744 

7. కడప 758 218 976 

8... కర్నూలు 695 89 784 

9. బళారి 962 962 

10. అనంతపురం 752 194 886 

11. _ చిత్తూరు 469 498 1,641 2,608 

"మొత్తము 6,516 18,838 12,265 20,619 

టటిన్ ప్రభుత్వ 'మేర్చర-చిన పద్ధతులు. 

రైత్వారీ భూములయందుగాక, (ప్రస్తుతమున్న జమిోిం 

చారీ భూములయందు జమిందారులకు ఫూర్వమున్న పద్ధతిని 

రద్దుజేస్పి 1802 'సం1॥రములో "పెర్మనెంటు సెటిల్మెంటు పద్ధతి 

“నర్చజచ్వి ఎల్లప్పుడు శిస్తు ఒకే విధముగ మార్చులేకుండగ 

నుండునట్లు ఏర్పజచి, ఆయా భూములను (ప్రస్తుతము జమిం 

దారులనబడు అధికారులకు శిస్తు వనూలు చేయుటకు 

గు త్తు నిచ్చి ఇంకను యీ (కంది నిబంధనల "నేర్చజచిరి, 

పన్నులు ఎల్లప్పుడు 1802 'సం1॥నాటి 'లెక్క_(పకారమే వసూలు 

చేయవలెను. ఎస్టేటులాండ్ ఆక్టనందు జమిందారునకు 

భూమి ననుభవించు హక్కు_నిచ్చి, రైతునకు సాగుజేసు 

కొను హాక్కు_నిచ్చి, జమిందారు 20 'సం||లలోపుగ పన్నులు 

"చెంచరాదనియుం, - అథవా, "పంచదలచుకున్న ను రూపొ 

యకు 2 అణాలవంతుకం టు "ఎక్కువ "హిెచ్చించగనాడ 

దనియు నిర్ణయించిరి, | 

కాన్సి న్యాయస్థానములుగాని, (పభుత్వముగాన్సి వాటిని 

నిక్కచ్చిగా అమలు జరుపక పోవుటవల్లన్కు జమిందారులు 

నై తులవద్దనుండి అప్పటికి వనూలుచేయు పన్ను లకం ళు 

శండు మూడు రెట్లధికముగా పన్నుల వనూలుచేయుచుు, 

అమిత ధనవంతులై , రైతుల కెక్కు_వ బాధలకు "కారకులగు 

చున్నారు, మందాస్కా పీాళాఫురం, కిర్తంపూడి వరా 

జమిందారీల అం'కెలవల్ల అక్కడి శిస్తు నై త్వారీ భూముల 

కన్న విశేసముగా పెరిగినట్లు తెలియుచున్నది. 

"మొత్తము రాజధానిలోని జమిందారులు రు 282.6 

లక్షలు శిస్తులు వనూలుచేస్రి (ప్రభుత్వమునకు రు 1,2 లతలు 

మ్మాత్రమే పీష్కు_ప్ చెల్లించుచుండీరి, 

లలో రు 20 వేలకుపైగా ఆదాయము వచ్చువారు 1802 సం! 

రమున ఎంత శిస్తు వనూలు చేసినది ఎంత పేహ్క_ప్ కట్టినది 

19838 'సం॥రములో పేస్కష్ పెరుగక పోయినను శిస్తులను 

"పెంచి ఎంత్ ఆచాయము అభివృద్ధి చేసుకొనినది ఈ (ప్రక్క 

పట్టికలో వివరముగా 'తెలియనగును, 

ఇటి జమోాంచారు 
టు 
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[ఇరవై వేలు, అంతకు పైబడిన ఆదాయముగల జమాందారీలు మా(తమే చూపబడినవి. ] 

జమీందారీ 1025ల. దాన ప. (ఆక ప 
ఆదాయము మైన పేష్కస్ దాయము పేష్కనస్. 

విశాఖపట్నం జిల్లా భూ, తా, bis ప: 

"1 కురుపొము షా 24,991 14500 — 1,31,660 178699 

2, విజయనగరం + ... 716,708 5,00,000 2859541 747,617 

లి. పాలకొండ 77,765 55,000 

ఓ. . మందాసా స 35,666 14,000 2056 001 

ర పర్లాకిమిడి ... L057 80,000 806,299 7,468 

6. - ముబగాము . 83,961 600 

7. తిలారు 27,158 క్కి ర44 

ర. ఉఊర్హాము | 11,770 82,961 6,428 

0. తగ్గ mn 15,487 4,000 106914 3,406 

10. పాతఠకెక్కలి క 44,487 9,621 

11. రభునాధఫపురం 10,700 43,695 8,995 

12. "తెంబూరు ష్ 22,023 4,910 

I. ee : 36,687 8,671 

14. మునగపొక et 82,908 40,826 24,680 

15. కశింకోట as 17,685 23,019 10,408 

16. చులుపాక : 49,411 18,865 

17. _ఆనశాపల్లి ... 29,887 64,803 28,361 

18. వీకటి ఎ, 69,285 — 34000 22,300 3,078 

19. మబుడారుసింగి «2500 500 24,805 447 

20. జులంత్ర «. 162832 7,000 73,445 6,408 

91. “పీట i 20,468 3,844 

రిల "బారువ ia 9398 7,800 20,448 3,803 

28, నందిగామ 
16,000 £3,699 8,995 

24,  మునగవలస 24,648 8,942 

25 కరకవలస 11,258 11,892 wn 4,089 

26. “పెదాపెంకీ “a 28,897 8,684 

27. బొబ్బిలి 128,240 90,000 66,2837 88,442 

౨8, తంగెడు గట్వాడ 
55,991 1,511 

99. కోట ఉరట్ల 25,586 86,500 19059 
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80. 

31. 

వే 

33. 

10. 

1 

12, 

183..- 

జ ణ 
"లింగగిరి. 

సంగంవలస 

"షేర్ మహమ ద్ పురం (తూర్వు) 

చేర్మహమ్మద్ పురం (పడమటి) 

గొడిచెర్ల 

(శ్రీరాంపురం 

నక్కపల్లి 

కురు ప్రోలు 

మాడోలు 
(౧ 

తూర్పు గోదావరి జిలా 
౧౧ 

వీరవల్లి!పాలెం, చింతనలంక 

భద్రాచలం (పొప్రయిటరీ 

పోలవరం చి. ఏస్టేటు, పట్టిసం 

బిల్లి మిల్లి) బయ్యనగూ డెం, జంగారెడ్డి గూడెం 
౧ ౧ Cs 

గంగోలు 

కోలంక్క వీరవరం 

గొల్ల (పోలు 

_ కొటాం 
ట్ 

వీళాపురం 1 

గోపాలపురం 

పలివెల 

వంగలఫూడి 

గూటాల 

మునగాల . .. 

చేవరకోట 1 

చింతలపాటివంతు 

సురవరం 

గొల్లపల్లి 

వుయ్య్యూరు 

1862 నాటీ 

ఆదాయము. 

65,865 

25,210 

90 

21,148 

«+. 22078 

18,461 

42,896 

త 

టం. మేటి 

«. 18,496 

«. 154049 

166. 

174158 

86,800 

6,700 

18,098 

35,000 

105,700 

258,979 

£86 

4,497 

102,690 

(పస్తుతా 

దాయము 

రూం 

24,811 

29,297 

150,195. 

28,871 

50,485 
18,160 

96,311 

51,709 

56,184 

28,408 

29,474 

124,012 

17,676 

48,000 

28,688 

22,770 

25,848 

147,008 

ర్ర్,017 

180,108 

877,450 

62,627 

48,582 

24,670 

26,049 

20,000 

80,876 

287,451 

79,010 

21,410 

25,000 

864,319 

స్తుత 

ష్క 
భూ, 

4,489 

4,096 

26,832 

8,506 
/ గొ 

11,2832 

thee ల్ో 

8,112 

16,798 

17,98 

5,299 

7,609 

28,784 

3584 
26,712 

10,510 
8,007 

1,239 
20,779 

_ 11,236 

26,179 

281,418 

18,141 

17,219 

11,439 

6,720 

486 

4,510 

78,705 

17,510 

2,871 

2,500 

౨4,565 



8. 

జమీందారీ 

మీర్జాపురం 

ఎలమ(రు 

తూర్పు మైలవరం 

చిన్న లపాడ్సు దక్నీణవంతు 

దతీణ వల్లారు 1-భా=-2. భా 

డ్ త్త ర వల్లారు 

కపిలేశ్వర పురం 

_ 'సంగంవలస ' 

నూజవీడు 

నెలూరు జిలా 
C౧ ౧౧ 

వెంకటగిరి f 

పామూరు 

చుండి 

నస్రీతారాంపురం 

చితూరు జిలా 
అవి ౧౧ 

బంగారుపాలెం 

పోలచూరు 

అనకోలు 

నారాయణవరం 

కీలఫూడి 

చెట్టినాడు 

తిరుపతిదేవస్థానం వ 

పుంగనూరు 

4 6 ఓ 

ఎ. 

9 € 

1802 నాటి దాని ఫైనిర్తీ ర 

ఆదాయము మైన సేష్కన్ 

ర్యా 

497,595 

80,007 

రూం 

808,000 

888,703 

12,003 

| 
| 

జమీందాదలు 

బటి . 162, 196 

చు పట్టిక 19838 సoll మద్రాసు గవర్నమెంటు వారిచే (ప్రచురింపబడిన (ప్రకాశం కమిటీని జేదకననుసరించి తయారు చేయబడినది. 

ప్రస్తుతా ప్రస్తుతపు 
దాయము “స్ గాన్ 

రూ, రూ, 
179288 116 

191,878 180 

27,461 2,679 

91,706 787 

77,138 10,45 

85,955 6,095 

82,502 ర్స్ ఉర్ 

21,894 2,929 

1906204 ( 323,698 
159,767 } 44,916 
89,039 10,919 

56,652 7 17,756 
51,1290 136,114 

39,038 10,919 

44,868 11647 

22,000 ర్క్502 

81,387 8,819 

268,381 49,255 

90,480 3,089 

65,000 29500 

941,852 - 45,722 

91,169 

7 ఇది ల్యాండు రి వెన్యూ సెటిల్ మెంటు వార్కి మద్రాసు రాజధాని 1347 ఫసలీ (1987-88), జిల్లాల నివేదికల ననుసరించి 

విశాఖ పట్నం జిల్లా 

తూర్చుగ డావరి జిలా. 
cయ౧ 

కృపా జిలా 
గ! య 

మ లా. 
చితూరు జిలా... 

pane nN 

ఆదాయము (రూపాయలు) 

విజయనగరం ౨12290 

'బెల్బిలి 633,181 

పీశాప్రురం 799,352 

చేవరకోట 851280 

వెంకటగిరి 1806205 

కాశ్వేటి నగరం 743,719 
కాళీవహా స్తీ 857,556 

167 

494,816 

83,453 

962,782 

78,676 
368,784 

173,842 
172,962 

పేష్కు_స్ (రూపాయలు) 



ఆంధీస ర్వస్వము 

రై త్వారీ పద్దతి. 

ఈ పద్ధతి ప్రకారము (ప్రభుత్వమువార్యు భూమిని 12 

రకముల క్రీందను నీటిపారుదలనుబట్టి 24 తరముల |క్రిందను 

విభజించి ; తరమువారీన్కి సాగు ఖర్చుల "పెట్టుబడి పోను 

వచ్చు ఆదాయములో 'సగము తౌమును మిగిలిన సగము రైతు 

నకుండునట్లు నిర్ణయించిరి ఇదియే శై త్వారీ పద్ధతి. అయి 

నన్యు అనేకచోట్ల రకములన్వు తరములన్సు రేట్లను నిర్ణయిం 

చుటలో (పాదేశికమైన "భేదము లవల్ల రైతులకు యిబ్బందులు 

కలుగు చుం డెను, అట్ల్టయినన్సు రైత్వారీ భూము లయందలి 

శిస్తు భారము జమిందారీ భూములయందలి దానికంకు చాల 

తక్కువ 

మెట్ట భూములకన్న పల్లపు లతో పంటల ల భేద 

ముల es పన్నులు హెచ్చు. ఈ పల్లపు భూము 

లకు ఒకటవ పంట్క శెండవ పంట పన్నుల (కాంపౌండు) 

నియమము కలదు, ఇదిగాక, నీటి సరఫరాచేయు విషయమై 

ప్రత్యేక పన్ను గలదు. ఈ పద్ధతి ఒకటవ ఫసలీ శిండవ 

ఫసలీలయందు ఛేదించును, వాటి శేట్లు సాధారణ నీటివన 

దలకయిన ఖర్చుల నుబట్టి ఎకరమున కింతయని విధింపబడును, 

ఈ నేట్టురు ఉీ/ంలు "మొదలు రు 14/-లు వరకునుగూడ కలవు, 

వోలు యీ'నాములలో 1908 సం॥ నాటి ఎస్సే సేటు లాండ్ 

ఆక్టును' బట్టి శిస్తులు నిర్ణయింపబడినవి, మైనరు pies 

లో సాధారణముగా సాగుదారుడు యీనాందారుడే, కొన్ని 

చోట్ల శిస్తు రె తు.యీోనాందారుల ఒడం బడికనుబట్టి నిర్భయ 

మగుచుండును, నైత్వారీ యీనాములలో పన్ను “పేరునకు 

మా(ర్రముండ్సి స్థానికమగా శిస్తులు చెల్లించుట మ్మాత్ర 

ముండును, 

i జమీందారీల పేష్కస్ ఆదాయము 
ర సంఖ్య లక్షలు లక్షలు. 

యా హా 
విశాఖపట్నం 181 11.76 49.4. 

[తూర్పు గోదావరి 74 5.89150 28.04590 

పశ్చమ గోదావరి 74 2.01470 7.65310 

కృష్ణా 107 2.46180 18426186 

[నెల్లూరు &£ 4.22025 16505068 

చిత్తూరు 8 00647 4.67009 

f ఏజెన్సీ భాగము నూచింపబడలేదు, 

168 

పన్నుల వసూలు విధానము, 

జమిందార్ష పీస్క్హమ్స్ శై త్వారీ శిస్తుల్య తదితర వనూ 

లను రాబట్టుకొనుటకు (పభుత్వమువారికి 1865 సం॥రపు 

॥ ఇంటు గ అక స్ట ద్వారా 'సర్వాధికారములు గలవుం 

న్యాయస్థానములలో వ్యాజ్యములు వేయ నవసరములేకుం డా 

ఆశాసనాధికారములవల్ల రావలసిన పన్నులు వై రాలువసూలు 

చేసుకొనుట, అట్లురానిచో, సదరు [భూములనుతామే ఏలము 

వేయించి రాబట్టుకొనుట, తిర్డి భూముల-పె అవసరము వెంబడి 

యితరులకు పట్టాలను జారీచేయుట ఎవరి భూములను వారికి 

సక్రమముగా నమోజు చేయించుట, శిస్తు వారా లెక్కలను 

సరిగా నుంచుట రెవిన్యూ డిపాస్టమెంటు యందలి కలెక్టర్ల 

డిప్యూటీ కలెక్టర్లు తవాసీల్లాభ్లు రివెన్యూ యినస్పెక్టర్లు 

(గ్రామ మునసబ్యు కరణములు చేయుచుందురు. సగిహద్దుల . 

సంబంధములయిన పనులను స్వే డిపార్టమెంటువారు 

చూచుచుందురు. ఇక జమిందారులు తేమ పన్నుల వనూలు 

జేసి కొనుటకు తగిన చర్యలు రివెన్యూ కోర్టుద్వారా జరిపించ 

వలెనేగాని (ప్రభుత్వమువారివలె స్వతంత్రించి చర్యదీసుకొను 

టకు ఎట్టి హక్కును లేదు. నీటి వనరుల కలుంగజేయవలసి 

వచ్చినప్పుడు అనగా ఏదైన [కొత్తగా (ప్రాజెక్టు నిర్మింపవలసి 

వచ్చినప్పుడు ఆ వనరులవల్ల సమృద్ధి -కాబడే భూముల పట్టా 

దార్గవద్దనుండి (ప్రభుత్వము నజరానాలు వనూలుచేయుటు 

న్యాయము; గాని, కృష్ణ “కాలువ (పా జెక్టు కట్టినప్పుడు ఎక 

రమునకు రు 2ర్/-లు వంతున నజరానాలు వనూలుచేయుట 

అన్యాయమనక తప్పదు. పెన వివరించిన భూములు మన 

ఆంధ్ర దేశమందు ఎన్ని ఎకరములు యుండెనో యీ (కొంది 

పట్టికలో పొందుప పరచుచున్నా ము, 

ెళ్వారీ భూమి హోలు యీనా జమీందారీ భూమి 

ఎకరములు ముల విస్తీర్ణము ఎకరములు 

12,25,225 41718 8273616 
939,656 93561 ర568940 
900,390 2 10988 899689 

10,85,956 2812834 1002596 
28,82,297 426822 2180349 
17,27,825 594067 1850079 



చ తు-జపీరాంచారు సమస్య. 

1802 సం॥[రము నాటి రగ్యలేపునులు "పెర్మనెంటు 

నిటిల్మంటు చట్టము. 1565 'సం॥రమునాటి కంటు రికవరీ 

చట్టము 1908 'సం1॥రమునాటి ఎ స్రటులాండు చట్టము మొద 

లగునవి లై తులవద్దనుండి శిస్తుల్కు "పన్నులు వనూళ్ల స్పష్టీక 
ర్లించుటకు చేయబడిన చేయెనను, ప్రభుత్వమునకు లై తు జనము 
గల ఊదాసీనభావముచే. వాటిని నిక్కచ్చిగా అమలు 

జరిపించకపోవుటవల్లన్యు శాసన సభ్యులచే నియమబద్దముగా 

నీర్పరుపబడిన పద్ద తేమి 

యు లేకుండుటచేతను ; 

జమోంచారులు తమ యి 

'పంనుసారము రేటు హె 
లు య 

చ్చించ్చి పన్నులు వసూలు 

చేయుచుండుట ; 'వెరువు 

లకు మరమ్మతులు లేక 

నీటి వనరులు తేగ్గిపోవుట్య 

సన్వే లేక రైతుల భూము 

లు అన్యా(కాంఠతములై న 

పుడు తిరి తమకు ఆ 
: ౧ 

పట్టాలను (ట్రాన్సుఫర్' చే 

యిం-చక యిబ్బందుల 

"పెట్టుచుండుట మొదలగు 

"కారణములవల్లను రైతుల 

లో ఆక మాంద్యము 
థి 

హెచ్చి, పంటలు సమృ 

దిగా పండక (ప్రజలలో 
ధ్ 
దారిిధ్యము, ఆందోళన 

హాము తిరుగుబాటులు సంఘర్షణలు "కాల్పులు మొద 

లగునవి సంఘటిల్లుచు (క్రమ(క్రమముగా తీవ్రమయిన రైతు 

జమిందారీ సమస స్యగా పరిణమించెనుం 

కై తుకు-భూమికి-జమించారుకు మధ్యగల సంబంధ 

ముల్వ్యు వారికిగల వాక్కులు, భూమికి అసలు అధికారి 

'ఎవరు 3 రైతుకూ జమించారుకూ మధ్యగల "సంబంధ మెట్లు 

మారుతూ వచ్చెను ; భూమికి అసలు అధికారి ఎవరు; 

ఎస్టేటులాండు ఆప్ట్ పెర్మనెంటు సెటిల్ళెంటులు ఎందుకు 

(ప్రవేశ "పెట్టవలసీ వచ్చెను 3 భూమిపై స్వతంత్రముగా 

జుబ్దాతుల్ ఆ(క్రాకా, (శ్రీమంతు రాజా యార్ల గడ్డ శివరామ (ప్రసాద్ 

బహదూర్, చల్లపల్లి పకన నే 

జమీందాడుల్లు 

పన్నులు విధించు హక్కు జమీందారులకు గలదా ; శైతు 

లిట్టి యధోగతి యందెందుకున్నారు 3 శై తుల బాధలు 

'సమసీపోయి జమీందారీ విధానములో ఎట్టి మార్పులు ఎట్లు 

రావలెను మొదలగు ఈ సమస్యనుండి యుద్భవించిన విషయ 

ముల నన్నిటిని తప్పక "తెలుసుకొనవలెను. (గ్రంథ విస్తరణ 
ఫీతిచే ఇచ్చట వివరించుటకు వీలు లేకపోయినను పె విషయ 

ముల నన్నిటిని 'సమగ్గముగా చధ్గంచి సిరమెన పదతి 

మ గ Ee 

మింపబడిన (ప్రకాశం 

కమిటీ * వారియొక్క 

రిపోర్టును (పతి వ్య _క్టియు 

చదువదగిన్నదై యున్నది, 
జమిందారీ విచారణ కమి 

టీలో గా॥ టంగుటూరి 

(ప్రకాశం పంతులు (అధ్య 

తులు), తెన్నేటి విశ్వనా 

థం (కార్యదర్శి), మహ 

బూబ్ ఆలీబేగ్, ఏ. రఆ 

గస్వామి అయ్యంగార్ i 

యమ్, పల్లింరాజ్యు పి 

ఎస్, కుమారస్వామి 

రాజ్యా వి. వి. జో గయ్య 

పంతులు బి. వి, నారా 

యణస్వామి నాయుడు, 

బి, వెంకటాచలం పిళ్లై 

“గార్డు గలరు. ఇందు విపు 

యమై ఇంతటి (శ్రద్ధ 

పట్టుదల వహించి విచారణలు జరిప రిపోర్టును తయారుచేసిన 

ఈ + కమిటీ అధ్యశతులుు అప్పటి రివెన్యూ మంద్ర టంగు 

టూరి (ప్రకాశం పంతులుగారు వారికి సహాయులై, కమిటీ 
కార్యదర్శత్వము వహించిన తెన్నేటి విశ్వనాధం గారును 

'సభ్యులును శాళ్వత క్షీర్టి రివంతులై చిరస్మరణీయులై యుండ 

గలరు. 

భూఖామందు తె, జమీందారా * 

ఈ Ws (ప్రకాశంకమిటీ రిపోర్టులోని 

కొన్ని సారాంశీములు, * “వున రాష్ట్రపు ఫు "మొ _త్తము os 
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ఆంధ్రసర్వన్వము 

143887 చ॥ మె[, ఇందులో 19279 చ॥ 'మె॥ 

ఏజన్సీ భాగము. జమోందారీ భూమి 158ి15,4ఉ00 

ఎకరములు అందులో " సగము భాగము ఆంధ్ర 

జిల్లాలలో | వున్నవి... ఈ భూముల కధిపతులు జమోం 

చాఠులా లేక నేలను దున్ని, కష్టించి. పండించి ఫూజించి 

జీవించు రై తుదా యన్న విషయమ జమిందారీ. పద్ధతి 

దాని యుర్పత్తులు పరివర్త రన పరిశీలించిన, నూమ్మముగా 

జమిందారు ప్రభుత్వము తరఫున పన్నులు వనూలుచేయు 

“ఏజంటు” అని  విదితేముకాగలదు. భూపతియనగా 

భూమిని రక్నీంచువాడనియేశాని, భూమికి హక్కుదారుడని 

మన హీందూరాజు 'లెన్నడును నిర్ణయించలేదను సంగతి 

అప్పటి (గ్రామ 'స్వపరిపాలనము వల్లనే ' తెలియుచున్నది. 

భూమికి జమీిందానే వాక్కు_దారను కొందటే ముస్టింపాల ' 

కుల యభ్లి ప్రాయమును బ్రిటిష్ ప్రభుత్వముబారు కొన్ని చోట్ల 
తమస్వలాభమునకై యంగీకరించిరని సర్ హెన్రీమైన్ తన 

6 గామజాతులు” అను (గ్రంథమునం దుదహారించెను. వూర్వపు 

మొగలాయి చ(క్రవర్తులుగనాడ తమకు వలయు (ప్రదేశములను 

జనులనుండియే ఖరీదునకు తీసుకొనుచుండుట చూడ 

మున్జింశ్యాయానుసరణముగ గూడ జమిందారోన్కు భూమి 

పె వాక్కు_లేదని 'తేలుచున్నదని * ఫీల్డు ” అను న్యాయాధి 

పతి తన ౪ భూ స్వామిత్వము * ఆను గ్రథములో పేర్కొని 

యున్నాడు, ° 

వెస్తే సేటులాండు. ఆక్టలోని 4 వ సెక్టను. (ప్రకారము 

Re భూములలో os వసూ సతీ మాత్రమే 

భూస్వాములకుగల యధికార్రమని_ యిదివరకే నిర్ణయించ 

బడెను, పీవీ కాన్సిల్ొవారి ఐ. ఎల్, ఆర్, 45 మద్రాసు 

ర్రిరి వ పేజీలో (పకటింపబడిన తీర్చునందు భూస్వామి, 

శిస్తు 'వనూలుదారు మ్నాత్రమేననియ్సు రయితీభూముల, 

స్వంఠేము జేసికొను హక్కు. అతనికి లేదనియు నిర్ణయించిరి 

(పొవీనకాలమునుండియు వచ్చుచున్న ఈ జమిోం 

దారులు జాగీరుదారులు మొదలయినవారందరు విశాలమగు 

యాస్థుల ననుభవించుచు యుండినన్సు న. 

మనామ్మదీయ రాజులకు వారినుండి | బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము 

వారికి యధికారము మారుట ద్వారా వీరి హక్కుల స్వథా 

వముకూడ మారుచూవచ్చి, తుదకు వీరందరును కేవలము 
(పభుత్వమువారి తరఫున శిస్తు వనూలుచేయుట ేర్పడిన. 
ఏజంట్ల వ వచ్చిరి, ఇం గ్రహ (ప్రతిలో ఇట్టున్న ది, 

“చెం (Ryot) is the owner of the soil 

subject to the payment of land revenue due to 

the government, He has not derived his title 

from the landholder. The amount he pays to 

the landholder is not rent thatis paid by a 

tenant to a landlord, but it is only the dues 

to the government as assessment on land.” 

Report. 25) Gh న జ 

be జక శ్వేతచలవకి రామకృష్ణ రంగారావు ea 

బొబ్బిలి రాజా, మాజీ (ప్రథాన మంత్రి. 

6 landholder is only an agent of the 

government to collect rents from them as laid 

down in section 4 of the Estates Land Act. 

He is not entitled even to the possession of 

ryoti and, as laid down by the Privy Council 

in I. L. R. 45 Madras, 586. (Report P. 21 

వెనుకటి మద్రాసు గవర్న రుగారగు ఎరిస్క్రిన్ (ప్రభువు 

గారీ పద్ధతి.“ (ప్రస్తుత కాలమునకు సరిపడనిది పాతకాలపుద్వి 

నిర్భంభకరమయినదియైన . పద్ధతి ” అని లండన్ కాక్సొటన్ 

హాలు ఊపన్యాసములో అభ్యిపాయమిచ్చి యుండిరి, 

ఈ యన్నికారణములవల్ల భూమికి హక్కు_దారుడు 

నిస్సం'దేవాముగా 'రై తేయని తేలుచున్న ది, 
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వూర్వము వీశెట్లు ఏ"హక్యూ-లు గలిగీయున్నను 18092 
సం1॥1రపు పెర్మ-నెంటు నెటిల్మెంటు ఆక్ట్నకు పిమ్మట. పన్నులు 

వనూలుచేయు ఏజంట్లు లేక కలెక్టల్లుగా నిర్ధారణ చేయబడిరి. 

పీరు (ప్రజలకు: (ప్రభుత్వమునకు మధ్య ఇట్టి ఏజంట్లు అయినచో 

ఈ కాలములో ఈ జమాందారీప పద్ధతి ఎంతవరకు "అవసరమో 

నిర్భయించవ అసి యున్నది, ఎరిసి్యాన్ (ప్రభువుగారు కాక్స 
టన్ హాలులో చెప్పినట్లు ఈ పద్దతి క 

మారినప్పుడు దీనిని మా 
ర్చుటయో, మాన్సుట ' 

యో అవసరమని (పజల 

లో అభి పొయము ' కలు 

గుచున్న ది. 

సమస్యా ఈరిప్కా-ర " 

మునకు (కుకాశం 

కమిటీ సిఫార్చులు, 

జమిందారీ - రైతు ' 

సమస్య పరీవమ్ము_రింపబడు 

టకు (ప్రకాళం ' కమిటీ ' 

చేసిన - కా న్ని సిఫా 

ర్సుల "నిందు (ప్రకటించు 

చున్నాము. (i నేలకు ' 

హాకుు_దారురై తే; 

జమీందారు పన్నులు 

వనూలుచేయుట  “ేర్న 

డిన ఏజంటు ; నైత్వారీ 
భూములలోని రైతుల 

వలె జమీన్ శైతుకు 

గూడభూమి"వె వూ రి హక్కులు వున్నవి, ఆ భూమిని రైతు 

తన యిష్టము (ప్రకారము దాన విక్రయాదులకు వినియోగించ 

వచ్చును. (ii) రైతు న్యాయముగా 1802 కూ ఏర్పడిన 

శిస్తు చెల్లించుట సబబు, 1802 నాటి కవులు (ప్రకారము 

రొక్క_పు శిస్తు వనూలుచేయవలెను. _ (11) శిస్తు వనూలు 

నిమి త్తం "జీలం, జప్పులు సర్కారు ఉద్యోగుల పరము చేయ. 

వలెను ; (iv) గంజాం మొదలు గోదావరి జిల్లావరకుగల 

కొండ (పొంకము ఏజన్సీ (ప్రాంతము, జిల్లా కలెక్టర్ల 

సాలనము (క్రిందనుండ్కి ఈ (ప్రాంతేము లిప్పుడు పూర్వ 

క్రీ శే. U రాజూ మంత్రీప్రగడ భుజంగరోవు బహదూర్, 

లక్కవరం జమీందారు, పత్రికొధిపతులు, (ప్రసిద్ధకవులు. 

జమీందౌదలు 

మున్నట్లు లేవు. _ ఏజన్సీలలో ఎల్లవరర చోడవరర, పోల 
వరం, భద్రాచలం తాలూకాలను గంజాం విశాఖపట్టణం 

జిల్లాలలోని కొన్ని ముందరి (థొాంతములను వెల్లడ్యిపాంత 

ములలో. జేర్చి వాటికి రాకపోకల "నేర్పజచిి రయితులకు 

తోడ్చ్సడవలెను. భూమిని బట్టిగాక్క పంటను బట్టిపన్ను వను 

చేయుట కాసన విరుద్ధము. దారుణముగుచున్న ముఠార్హ 
' య 

బాధల నివారించవలెను,”” 

ఈ సిఫార్సులు దుర 

దృష్ట్రవళమున కాంగ్రాసు 

(ప్రభుత్వము రాజీనామా 

యిచ్చియుండుటవల్ల ఆ 

మలులోనికి వచ్చుటకు 

వీలులేక రైతులకు వాల 

ఆకాభంగము కలిగను, 

గాని ఎప్పటికయినను క 

తులు = జమీందారులు 

'తాముగాగాన్ని ప్రభుత్వ 

ra తమ 

సమస్యను పరివ్క-_రించు 

యు. ప్ర 

' కమిటీ రిపోర్టు 

చి 

లాె్కాల్పి తేమ బాధ్యల 

నెబుంగ జేస్తి తమ ఆర్థిక 

పరిస్థితుల చక్క_పరచు 

కొనుటకు; రైతుల వ్యవ 

హారముల యెడల (శ్రద్ధ 

తోడ్పడినది, అంతకుముందు ఈ 

జమీందారులు తమతమ స్వస్థానములను విడిచి “పెద్ద 

పట్టణము లయంద్యు విశే ధనవ్యయముచేసి విలాస భవన 

ముల నిర్మించి యందు సౌఖ్యము లందుచుండికి, రైతు 

లకు దూరముగనుండుటచే వారి సాధారణ యవసర 

ములను పరిశీలించుటకు అవకాశములు కలుగజేయకుండిరి. 
అయినను జమోందారులలో కొందరయినను (ప్రకాశం కమిటీ 

రిపోర్టునందలి సిఫార్సుల నమలుపరచుటకు సిద్ధమై యుం 

దురు. 

జమాంచారులను 

కలుగుటకు 



తంధినర్వన్నము 

జమిాంచారులు ఆంధ్రదేశమునకు చేసిన 
మేలు 

రైతుల సందర్భములో వట్లున్న ను, ఈ జమీందారులు 

ఊదారహృదయులై, (ప్రజోప యోగములగు పనులుచేసి కీ_రి 

కెక్కి_5. విజయనగరం, పర్లాకిమిడి, పీఠళాపురం, వుయ్యూరు 

వెంకటగిరి రాజులు కళాళాలలన్వు మందాస్కా చల్లపల్లి, రామ 

చం[ద్రపురం, నూజవీడు మొదలగు జమిందారులు ఉన్నత 

విద్యాలయములను ఏజ్బరచి, విద్యా సంస్థల పోషించి వాటి 

అభివృద్ధికి నెక్క_వ తోడ్పడిరి, స్వయముగ కొందజు పండి 

తు'లె కవులను నటకులన్కు గాయకులను (ప్రోత్సహించి 

పురమందిరములను గట్టించ్చి కళలను పోప్ పించి, విజ్ఞూ నాభి 

వృద్దికి, సంఘ సంస్కరణకు -నెక్కువగా తోడ్పడిం, జయ 

పురం మహారాజులుంగారు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయమునకు 

10 లక్షల రూప్యముల భూరివిరాళమిచ్చి వీశేహకీ ర్షివంతు 

లైరి. పిఠాపురం. మహోరాజావోరు ఆంధ్ర సాహిత్య 

పరిపత్తును స్థాపించ్చి అనేక ఉఊద్ద్రంథములు తెలుగున (ప్రచు 

రించిరి, సూర్య రాయాం(భ్ర నిఘంటువును తయారు చేయిం 

చుచు కోకినాడయందు తమ పేర “పెద్ద కాలేజీని కట్టించి. 

అనాథ శరణాలయము “నీర్పజచ్చి (బ్రహ్మ సమాజ మందిరము 

గూడ "నేర్పజచిరి, [క్రితంసారి జరిగిన శాసన సభల ఎన్నికల 

సందర్భమున రాస్ట్ర్రము నందంతేటను పీపిల్ఫ్పొర్ట్టీ ౨ అను 

'నొక దానిని స్థాపించి, విశేన ధన వ్యయముచేసి స్వయముగా 

మీర్జాపురం చల్లపల్లి, 

సాయకులై నడేపిరి, బోొబ్బీలి విజయనగరం, వేంకటగిరి 
పోలవరం, 

జమిందారులు రాజకీయము లలో ఎక్కువ పాల్టూనుచు చాల 

"కాలమువరకు శాసన సభాసభ్యులుగా పొల్లొనుచు యుండిరి. 

సౌనగల్లు, బొబ్బిలి జమిందారులు ఈ రాష్ట్రపు (ప్రధాన 

మం| త్రిత్వము వహించిరి. పోలవరం, వుయ్యూరు, పానగల్లు 

జమిందారులు ఆంధ్ర మహాసభాధ్యవపీఠము నలంకరించిరిం 

పిఠాపురం మొదలగ 

_ అనేకమంది జమీందారు జిల్లా తాలూకా బోర్డు అధ్య తం 

లుగ కూడ యుండిరి, చల్లపల్లి, మిర్జాపురం జమీందారు 
లా య 

ఆంధ్ర చలనచిత్ర పరి శ్రమయందు నిశేస ధనమును వెచ్చించి 

పర్నిశ్రమకు చేయూతనిచ్చిరి, ఇట్టివి ఇంకను 'జెష పం 

బాల గలవు. 

కాలము మారిపోవుచున్నది ! యుద్ధానంతర (ప్రపంచ 

పునర్నిర్మాణ మెట్లుండునో, ఎట్టివిప్ల్రవకరమగు నూతన మార్పులు 

రానున్నవో ఊహాకందని విషయములు, కాల గర్భమున 

"నేమున్నదో !! వ్యవసా'యమునకు 'జీవగ[రమైన చైతుల 

బాధలు నివారించు పద్దతుల చాలోచించి నమలులో "పెట్టక 

(పభుత్వ ముడానీనము వహించియుండుట _ విచారకరము. 

(ప్రకాశం కమిటీ రిపోర్టు ఏనాటికయినను సార్థకమె రైతు 
లలో తిరుగు బాటులు సంఘర్షణలు కాల్నులు మొదలగు 

బాధలు తొలగి శైతు జమీందారీ సమస్య సాంతము 

పరిప్కా_రమగు గాక ! 
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ఆలయిందవ భాగము-- అర్థిక సంప 
భూతలము నుండిగాని, భూగర్భమునుండిగాని _లభీంచేముడీవ స్తు 
వులు, ముడి ఖనిజములు మానవుని పర్మిశ్రమ లేకున్నయెడల 

ఎక్కువ విలువ గలవిగాని, దేశస్థుల ఆర్థిక సంపదకు ఎక్కువగా 
తోడ్పడ గలవి గాని కావు గనుక దేశమందలి పరిశ మల స్థీతి 

(పసావన *---- దేశమందలి ఆర్థిక సంపదకు ఆధారి' 

ములు భూమి, పరిశ్రమ, పెట్టుబడి. మానవునికి కావలసిన 
పదార్థములలో నూటికి 99 పాళ్లు భూమినుండే వచ్చును. వంట 

లకే కొక పారిశ్రామిక వృత్తులన్నిటికిని కావలసీన ముడి వస్తు 

వులకు సైతము భూమి ముఖ్యము. వ్యవసాయమువలన ఇం 
దనేకము లభ్యమగుతున్నవి ; గనుక, ఆర్ధిక సంపదకు మొదటి 

విషయముగా న్యవసాయనుగు పేర్కొని మన ఆంధ్ర 

"దేశమందు వ్యవసాయ పరిస్టితు లెట్లున్నవో, ఎక్కడెక్కడ 

ఏయే రకము భూములున్నవో, ఏయేపంటలు విరివిగా పండి 

స్తున్నారో వట్టికలతో వైతము వివరించి తెలియజేనినాము. 

వ్యవసాయపు పనులకున్ను. బరువులు మోయుటకున్ను. 

బండ్లు లాగుటకున్ను, ఆహార సదార్థములకున్ను పశువులు 

మొదలయిన జంతువులు పనికివచ్చును; గనుక, వ్యవసాయము 

తర్వాత పకుసంపదకు సంబంధించిన అధ్యాయము (ప్రకటి 

స్తున్నాము. పాడిపంటలకు జీవనాధారము నీరు గనుక, దేశ 

మందలి నీటి. వనరులు అనగా ఏళ్లు, చెరువులు, కాలువలు 
మొదలయిన నీటి వసతులు, నీటి పారుదల ఏర్పాట్లు తెలుగు 

జిల్లాలలో ఎట్లున్నవో, గోదావరీ కృష్ణా నదుల ఆనకట్టలు, 

తుంగభద్రా (ప్రాజెక్ట్ మొదలయిన విషయములు విట్రివనరు 

లనే అధ్యాయములో శెలియజేనీనోము. తర్వోత, 

నిర్మాణమునకు, ఉపకరణములకు, వంటచెరుకుకు మాత్రమే కాక, 

పంటలకు కావలసిన వరములను మెండుగా కురీపించుటకును 

ఉపచరించే కొండలు, అడవులు అర్థిక "సంపదకు ముఖ్య మేకనుక 

అడవులు ఆనే అధ్యాయములో ఎక్కడెక్కడ కొండలు, 

గృహ 

అడవులు గలవో, ఏయే రకముల కలప గలదో, ఏయే అడవి 

దినుసు ఎంతవరకు ఉపయోగమగుతున్నదో వీవరించినాము. 

భూతలమునకు సంబంధించిన విషయములే గోక భోగర్భమున 

గల లోహములు, గని (రాక్షసి) బొగ్గు మొదలయినవి నైతము 

ఆర్ధిక సంపదకు కోడ్సడును. గనుక మన తెలుగు జిల్లాలలోని 

ఖనిజ సంపదను గురించి ఒక అధ్యాయము (ప్రకటిస్తున్నాము. 

తెలియజేయవలెను. అందునుగురించి ఒక అధ్యాయము (ప్రత్యేక 
ముగారచించి, ఆందులో చిరకాలము నుండిన్ని మన దేశములోగల 

చేతి వర్మిశమలు, పల్లె పరిశ్రమలు ఎట్లు పరిణమించి ఉన్నవో, 

మానవుని కాయకష్ట శ్రమ ఫలితముగా వచ్చే శక్తికి మించిన 

యంత్రళ క్తి పర్మిశ్రమలశెంత ఉపచరిస్తున్నదో, ఇప్పుడు తెలుగు 

జిల్లాలలో ఏయే పరిశ్రమలు ఎక్కడెక్కడ నున్నచో, ఆవి 

ఎంతెంత విలువగల వస్తువులను తయారు చేయుచున్నవో తెలియ 

జేసినాము. యంత్రములు నడపుటకున్ను, వెలుతురిచ్చుట 

కున్ను ఇంకొ ఇతర కార్మికశ_క్తిని కలుగజేయుటకున్ను 

కావలనిన విద్యుచ్చక్తి మన ఆంధ్ర దేశములో ఎట్లుపచరి 

స్తున్నదో, ఎక్కడెక్కడ ఈ శక్తి నుదయింప జేయుటకు అమ 

కూలమైన పరిన్టితులున్నవో తెలియజేస్తూ విద్యుచ్చక్తి అనే 

అధ్యాయము రచించినాము. పడించే పంట దినునుగానీ, కార్డా 

నాలలో తయారుచేసే వస్తువులుగానీ ఉత్సన్నములై న స్టలముల 

నుండి అమ్ముడుబోయే స్థలములకు సులువుగా పోయి చెల్లిన 

గోని వొటికి తగిన విలువలేదు ; గనుక, ఆవి ఎక్కుడప్పట్టు 

తున్నవో, వాటికి ఎక్కడ గిరాకీగలదో, వాటిని రవానొ చేయుటకు 

రాకపోకల సౌకర్యము లెట్టున్నవో సరుకుల విడుదల 

ఆనే అధ్యాయములో తెలియ జేస్తున్నోము. వ్యవసాయము 

చేసే శ్రెతుకు, చేతి పరిశ్రమలే కానీ, కార్థానా పర్మిశ్రమలేకానీ 

నడపించే పెట్టుబడిదారుకుగానీ, పెట్టుబడి సంఘములకు గానీ 

పెట్టుబడి మూలధన  ముండవలెను---ఆస్తి ఉండవలెను ; 

అప్పు పుట్టవలెను ; ధననంతులో, బ్యాంకులో, పెట్టుబడి ధనము 

సరఫరా చేయవలెను ; గనుక ఆనీ బ్యాంకులు, కంపే 
=O 

వీలు ఆనే అధ్యాయములో ఈ విషయములన్నీ వివరించినాము. 

పైని చెప్పిన అధ్యాయముల విషయసంగ్రహాము ప్రతి అధ్యా 

యము మొదటను తెలియజేస్తున్నాము. 
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66 ప్రాకి విద్యలు కొండకులోపలే క 

“౫ ఎంచిన ఎరువేదిరా అంకే యజమాని పాదము” 

“ ఒక నాటి అదును ఏడాది బతుకు" 

“అరక అరిగితే గరిసెవిరుగును ”” 

“(పత్తికి పది చాళ్లు జొన్నకు ఏడు చాళ్లు. ”' 

విషయ సంగహము;:-వ్యవసాయము వలన ఎక్కువ 

మంది జీవించేదేశాలలో హిందూ దేశము (ప్రధానమైనది. నూటికి. 

93 రు పల్లెని వాసులు, దేశ సమస్య పల్లెల సమస్య, ఆంధ్ర 

దేశములోని 4 కోట్ల ఎకరాల భూమిలోను సాగుబడి భూమి 12 

కోటిఎకరాలు. ఆన్ని రకముల భూములు గలవు, హర భూములు, 

కంకర, ఎర్రనేల, డెల్టాభూములు, నల్లమట్టి నేలలు కలవు. ఇరి 

" గేషను కాలువలవల్ల, ఏటికాలువలవల్ల, 'వర్షాధారమవల్లి, చెరు 

వులవల్ల, భూమి సాగుబడి అగుచున్నది. పల్లపు భూములలో 

వరి, చెరుకు పెద్దపంటలు. మెట్ట భూములలో చోట్ల, జొన్నలు, 

రాగులు మొదలగు తృణధాన్యములు; ఉలవలు, కందులు మొద 

లగు కాయ ధాన్యములు; వేరు సెనగ, నువ్వులు మొదలగు తైల 

- వర్షాలు, మామిడి, అరటి, నారింజ, నిమ్మ మొదలగు పండ్ల 

కః క ప్రత్తి పొగాకు మొదలగు పారిశ్రామిక పంటలు, 

పోపుమసాలా దినునులు పండును. ఆంధ దేశములో జిల్లాల 

వారిగా పండు పంటలు, వాటి విలువ తెలియజేయు పట్టీలు, "3 

సాయమునకు సంబంధించిన సామెతలు. '' 

కఇపంచములో వ్యవసాయమువల్ల జీవించే బేశాలలో మన 

భాందూ దేశం ముఖ్య మైనది. ఈ చేశం అంతటిలో నూటికి 

908. ర్ గురు పల్లెలలోన్సు 6. ర్ మంది' పట్టకాలలోను వసించు 

చున్నారు. మద్రాసు రాజధానిలో నూటికి 90.7 మంది 

పల్లెలలో జీవనము చేయుచున్నారు. అనగా, సగటున సు 

కార ఒక్కొకగా పల్లెకు 678 మంది చొప్పున ఉన్నా 

రన్నమాట, [స కంందూ దేశ ఆర్థిక పమ'స స్య పరి 

సూ.రము కావలెనన్న్య. పల్లెటూళ్ల అరక సమస్య పరిహ్కు__ 

రించవలెనన్న మాట, . ఇది మాకే మన దృష్టి పళ్లెటూళ్లకు 

* నోడావర్తి గుంటూరు 

 వ్యవఫాయము 
మరల్పుట ముఖ్యమని గాందీ మహాత్ముడు చెప్పు చున్నాడు, 

మద్రాసు రాజూధాని 298.700 చదరపు మెళ్లు వై శాల్య 

ముగలది. జనాభా 46,74,000. ఆంధ్ర జిల్లాల మొ త్రము 

వైశాల్యం సుమారు 65 వేల చదరపు మెళ్లు. అనగా 

4 కోట్ల ఎకరాలు. దీనిలో సాగుబడి నున్న భూమి 13 

కోట్ల ఎకరాలు. ఇందు 40 లక్షల ఎకరాల భూమికి నీటి 

వసతులున్న వి. మిగిలిన భూమి కేవలం వర్ష ముసె ఆధార 

పడి ఉన్నది. 

ఆం(ధ్ర దేశములో సారవంతమైన నల్ల నేల మొదలు కంక 

రతో నిండివుండే “నేలల్కు ష్మర భూములు, బీడు భూములు 

అన్ని రకముల -నేలలున్నుగలవు, కృష్ణా, తూర్పు పశ్చిమ 

"నెల్లూరు జిల్లాలలోని భూములు 

ఎక్కువగా కాలువల నీటివల్ల సాగుబడి అవుతున్న వి, రాయల 

సీమలోని భూములకు చాలవరకు ఆధారము "పెద్దపెద్ద 

చెరువులు, ఇందును గురించిన వివరణములునీటి వనరులు 

అనే శిర్ది క (క్రింద విపు విపులముగా కెలియజేయడ మయినది. 

మూతులు, నోదావరిజిల్లాలలోగల ఏజన్సీలోను కర్నూలు 

జిల్లాలోగల అడేవులలోను కలప్క ఇతర అడవి సరుకులు 

మనకు లభిస్తున్న వి. వీటిని గురించి వివరణములు “అడవులు” 

అనే న్ర్జి కలో చూడ వచ్చును. ఆంధ్ర దేశములోని 

ముక్ష్యా 'పంటలు - వర్తి చెరక్కు జొన్న, రాగి చోళ్ళు 

పసువు పొగాకు నువ్వులు మొదలై శి 

మన "దేశపు పంటలను గురించి తెలుసుకొనుటకు ముందు 

ఆంధ జిల్లాలలోని భూమి ఏ ప్రాంతంలో ఎంతే సారవం 

అపై వున్నదో తెలుసుకోవడం బాలా ముఖ్యం, 

తూర్పు కనుమలకు సమీపంగా వున్నవి ఎర్రమట్టి నేలలు. 

ఇవి. విశాఖపట్నం తూర్పు నో దావర్స్శి, పశ్చిమ గోదావరి 

కృష్ణా జిల్లాలలో. నున్నవి... ఈ నెలలో వై భాగాన్ని 
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ఆంధ సర్వస్వము 

ఎ(ర్రమట్రీ, లోతుకు (త్రవ్విన కొద్దీ రాళ్లూ "తెల్లకంకరా 

వుండును, 

గుంటూరు, "నెల్లూరు. రాయల సీమ జిల్లాలలోను వెర్ర 

చేలా నల్లరేగడి లేక (పత్తిరేగడి నేలలూ. కలిసివున్న వి 

ఈ నల్లరేగడి చేలలుండే (ప్రదేశంలో వ [7 ౦ తక్కువైనా 

నీరు నిలవచేసుకొనే శక్తి ఈ "నేలకి అధికము, 

అంతేకాక, నదులతో కొట్టుకు వచ్చే వండలి లేక వండ 

మట్టి "నేలలు తూర్పు పక్ల్సిమ గోదావరి కృష్ణా నెల్లూరు 

జిల్లాలలో ఉన్నవి, ఈ భూమి _పెరెండు రకాల భూముల 

కంటే సారవంతమెనదిం 

సముద్ర తీరాన్ని ఇనుకమేట వేసిన లేలిక అక 

ఇవి 'సరుగుడ్కు తాడి జీడిమామిడి ముదలగ తోటలకు 

పనికి వస్తవి, ఇవి. తూర్పు తీరము నందంతేటా విస్తరించి 
వున్నవి, 

ఈ ఇసుక "నేలకున్ను సారవంతమెన (ప్రదేశానికిన్ని 

మధ్య, సముద్రపు నీటి ఊటతో వుప్పు దుల్లివుండే -చవిటి 

పర్రలుకూడా అక్కడక్కడ వున్నవి; కాన్ని ఆంధ్ర) 

చేకంలో ఈరకం భూమి బాలా తక్కువగానే వున్నది 

ఆంధ్ర బేళంలో మిక్కిలి వేడిమిగల (ప్రదేశాలున్ను 

(120 డ్నీగీల వరకూ వేడిమిగలవి) సమశీతోన్షస్థితిగల 
(ప్రదేశాలున్ను గలవు. అందుచేత, ఉన్ల మండలపు టక 

పండ డానికిన్ని 'సమశీతో వ్లమండలపు పంటలు . పండ 

'డానిశీన్ని అవకాశాలున్న వి. 

రాయల సీమలో రాళ్ళతో నిండిన పోరంబోటలున్ను , 

చిన్నచిన్న అడవులుగల (ప్రదేశాలున్ను గలవు. కాన్సి 

శీవలము ఇసుకతో నిండి ' చెట్టూచేమ కానరాని ఎడారి 

(ప్రదేశం మాత్రం ఆంధ్ర) దేశంలో ఎక్కడా కనబడదు. . 

. "మన దేశం. మొత్తం మిధ పండే ' పంటలలో “కేవలము 
తిండికి పనికివచ్చే పంటలు నూటికి 80 పాళ్ళు 3 అనగా 

సుమారు 140 లక్షల ఎకరాల భూమి అందుకుప పరిచరిస్తున్న 

దన్న మాట, ఇందులో తృణ ధాన్యమ్నులైన వరి జొన్న, 

కొర్క గంటి, చి చోడి ' చెరయే (ప్రదేశం 110 లక్షల ఎక 
రాలు. ఆవోరపు ఎెర్లలో. కాయ ధాన్యాలయిన కంది 

చెసర్క మినుమ్స్కు నెనగ వ్హూరాలు 16 అవల ఎకరాలా 

క్రమించుకుంటున్న వి, నూనె దినుసు లిన నువ్వులు వేరు 

సెనగ కొంత వరకు తిండికికాడా- పనికి వచ్చును. 
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అరటి, మామిడి నారింజ మొదలయిన జూతుల పళ్లూ 

దుంపలూ కూరగాయలూ సాగుబడి అయీ పదేశం 23 

లక్షల ఎకరాలు, కొబ్బరి తీనుబడి ఫలమెన్యా ముఖ్యంగా 

చమురు జాతులలో చేరుతుందిం 

ముక్తం మోద్క తిండికి పనికివచ్చే ఇతర పంటలన్నీ 
సీ 42 లక్షల టన్నుల బియ్యానికి సరిపోయే ఆహార 

పదార్థాలవుతవి, కాని ఆంధ్ర దేశంలో జనాభానుబట్టి 
జ! తల ఒక్క_ంటికి రోజుకి 1 పౌను చా సంవత్స 

రానికి జ టన్ను అని అంచనా వేస్టే 50 లక్షల టన్నుల 

బియ్యానికి సరిపోయే పంటపండితేనే కాని వాలదు. 

కొన్ని పోపు (మసాల్ఫా, పరిమళ (ద్రవ్యాలు (మిరప, 
ఆవాలు మెంతులు ధనియాలు పసుపు అల్లం వారా 

పదార్థాలు) వాటికి తిండి విలువ అంతగా లేక పోయినా 

ఆహార వస్తువులలో నే చేతను. వీటిలో మిరప ప్రత్యేకం 2 
లక్షల ఎకరాల "నేల సాగుబడి అవుతున్నది, మిగిలిన వన్నీ 

ఒక అవత ఎకరాల భూమి సాగవు తున్న వి, 

తిండికి పనికిరాని తేల పదార్థాలు ఆముదాలు అవిసె 

కుసుమ మొదలై నవి కూడా అంధ) బేళంలో పండును, 

ఇవీ వేరునిన్గూ, నువ్వులూ, కొబ్బరీ కలిసి 27 లక్షల ఎక 

రాల నేల సాగుబడి అవుతున్న ది, 

పార్మిశామికపు "పంటలలో (ప్రి ముఖ్యష్టానాన్నా 

(కమిస్తున్న ది. ఇది సుమారు 18 లతల ఎకరాల (ప్రదేశంలో 

సాగుబడి అవుతున్నా, యం(తౌల పె సన్న నూలు తీయడా 

నికి తగు నాణ్యమైన రకం కాకపోవడం చేత కావలసి 

నంత ఎక్కువగా నూలు మన "నేత మిల్గులూ అభివృద్ధి 
కావడము లేదు. 

గోహ్మ్కా జనుయా, కొబ్బెర్యా తాటి పీచ్యూ నార పంట 
లలోనివి. వీటికి ఆంధి చేశంలో 14 లతల రాల భూమి 

స్తాపన 

పొళాకు ఆంధ దేశంలో 2కే లక్షల ఎకరాల 
భూమి సాగుబడి అవుతున్నా విదేశాలకి ఎగుమతికి పనికి 
వచ్చే నాణ్యమైన సరకునకు 1 అతు ఎకరాల భూమి 

మాత్రమే ఉపయోగమగతూ న్నది. 



వ్యవసాయము 

అంధి దేశములోని పంటలకు సంబంధించిన వివరములు ఈ (క్రింది పట్టికలలో విపులముగా 'తెలియనగును, - 

రు. 89.9 కాయ ధాన్యములు. 

రు. 128-6 ముఖ్య ఖలములు. 
రు. 414-9 బెల్లము. 

రు.429*3 పొగారు. 

రు.607:8 వ్రత్తి 
రు.815-3 మిరియం మొదలగు నంబారములు. 

రు.953'5 వేరుసెనగ మొదలగు తైలవర్గాలు. 

రే.3346:9 తృణథాన్యములు 

రు. 4860-89 వశునంవద 

a చె సంఖ్యలను లక్షలలో 'లెక్కి_౦చవలెను, 

తెలుగు జిల్లాలలోని పంటలు ; నాటి పరిమితి విలువ 
° 

మొక్క ఇతరకాయ జిల్లాపేరు వరి చోట్లు జొన్నలు రాగులు కొర్రలు వరిగలు చామలు జొన్న ధాన్యములు 
విశాఖ పట్టణం 517 242 628 1168 56 12 శర uu 67 
తూర్పు నగోదావి రర 805 14 175 1 7 a8 19 1 
పశ్చిమ గోదావరి 590 ia 24 16 2 క్రి 2 ర 1 
కృష్ణా 448 656 51.2292 65 67 శి 
గుంటూరు 8059 112 ళ₹22 100 1657 12 7 ౩44 466 
నెల్లూరు 2704 1216 558 616 80 2594 4 4 
కర్నూలు 486 1656 199 us 691 19 1 4 80 
బళ్లారి 285. 1478 247 75 911 4 22 730 
అనంతప్పురం 1045 696 290 566 500 90 169 710 
కడప 882 918 482 46 18078 4 a 
చిత్తూరు 1794 185 515 0669 TT 58 808 మ స 
మొత్తం ట! (వందలు) 81469 8655 8612 4094 2౫08 564 290 249 66? 
'మొ॥. వెల రూ(లకులు) 2208 . 519 217 205 125 ల TE 7 27 
టన్ను 1కివెల యా 70 60 60 ర్0 ర్0 40 40 70 40 
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ఆంధ్భ్రసర్వస్వము 

మామిడి 

పండ్లు 

విశాఖ పట్టణం 1480 

జిల్లా పేరు 

పశ్చిమ గోదడావక 850 

కృష్ణా 840 

గుంటూరు 80 

“నెల్లూరు 220 

కర్నూలు 165 

బళ్లారి 100 

అనంతపురం 170 

కడప 570 

చిత్తూరు 800 

“వెం! టి! (వందలు) ర్ర్2ర్ 

"వెరు! వలరూ (లక్షలు) ర్ర్ 

టన్ను 1కినెల థా 10) 

జిలాపేరు సెనగలు 

విశాఖ పట్టణం 1000. 

తూర్పు గోదావ8 1100 

పశ్చిమ నోడావరి 640 

కృష్ణా 910 

గుంటూరు 1490 

నెల్లూరు 140 

కర్నూలు 2700 

బళ్లారి 8060 

అనంతపురం 1630 

కడప 880 

చిత్తూరు 10 

మొత్తం టన్నులు 18060 ' 

అరటి 
పండ్లు 

440 
5రి2 
475 
5 
70 
55 
29 
90 
11 
20 
60 

18983 

88 

20 

ఉలవలు 

10700 
7170 
8980 
2680 

2600 
9550 
5440 
8440 

22090 
3930 
4880 

81520 

నారింజ . 

పండు 
(ne) 

17 

56 

18 

18 

68 

18 

14 

69 

12 

265 

18 

70 

కందులు మినుములు 

8400 

1850 

1210 

1020 

4280 

410 

61830 

6000 

8600 

740 

650 

84240 

875 248 1 889 1670 18400 
40 9 17 92126 2230 10750 
94 140 98 5 892 130 5070 
59 795 10 8 30 100 6070 
40 156 2 8270 ఈ 1200 64800 
47 9 8 46 8 68320 140 
47 - 1995 2 20 29740 3670 

980 16 18 48 78500 160 
1800 85 45 11 1200 1070 

69 1100 6 6 ఉ 7280 620 
26 690 8 5 72 40 2x0 

429 10408 540 191 808.5 151960 107830 
17 8030 70 19 61 67 429 

40 80 180. 100 100 400 40 
అ వెయ్యి!కి బేలు1కి 

సుగంధ ద్రవ్యా 

అన వలం. జనతన 
వగైరా 

2700 200. 850 95800 900 
5970 890 © 6200 31700 16090 

450 770 ౨4౦ 700 1240 
1880 200 8000. 7480 1000 
1660 510 1420 2610 8750 
"250 త్రి 8120 160 500 
ఈం “280 5720 1270 880 
380 ౩280 — 8120 — 28000 — 1650 

630 2600 4470 — 2600 
30 120 1580 910 2020 
ర 470 190 81400 140 

18820 9680 52260 205950 ' 28950 
"మొత్తం చెల రా 783600 4891200 2054400 . 691000 
టన్ను 1కివెల రూ 60 60 60 50 
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481500 10452000 - 41190000 - 8592500 

0 * 200 200: 10 



తినుబండారములు " 

ధాన్యము పండ్లు కూరలు, ఆకులు 
లు rr. rr ాో 

వడు జా 2 పం వంగ 3 న్ను మామిడి పండ్లు వంగ 'బెండ్య చిక్కు 

మొ వే జొన్న నారింజ పండ్లు ని డు దుంపలు, కంద, 

రాగి “ంకులు మ్మ దబ్బ టినా” "పండలము, చేమ, 

సజ్జలు చోళ్ల్ళు | సృ ముంతమామిడి | బంగాళాదుంప 

మిరపకాయలు, 

ధనియాలు, జ్ర పుచ్చ 

ఆవాలు, మెంతు 

పండ్లు జామి ఆ 

రటిి కమలాఫలా 

లు సపోటా పం 

పరపచాస్క నీతాఫ 

లం, పనస కర్పూ 

దోస్క | కూర, బచ్చలి 

బొప్పాయి బత్తా 

ఉల్లి, వీర పొట్ట 

కాకర్క దొండ గు 

. మ్మడ్క అరటి అల్లం, 

ఆనబవ గారాలు 

తోటకూర గోగు 

చుక్క_కూర్క కొ త్తి 

. లు గోధుమలు (యి (ద్రాతు ఈ |మిర్క మెంతికూర, 

కాఫీగింజలు త్య చింత పండు, '| పుదీనా తమల పొ 

చేకేడ్వు గులాబి | కులు కరివేపాకు 

జామ రేగ అరటి. ఆకులు 

ఉసిరి వరాలు, వరాలు, 

తిను బండారాల్లో 

ము (గుడ్డు కూడా చేరుతాయి. 

వేగాక ఇంకా చేపలు మాంస 

బ్రతర దినుసులు, వస్తువులు. 

సుగంధద్రవ్యాలు ఉప్పపైరులు 

అలం పిల్లి పెసర 

పసుపు జనుము 

ఇంగువ ఉల్లి 

మిరియాలు నీరుల్లి 

శొంఠి యా బామలు 

లకులు కుసుమలు 

లవంగాలు 

జాల్చీన చెక్కు 

మంచిగంధము 

వరాలు, 

చమురుదినుసులు నారపంటలు 

"వేరుశనగ (పత్తి 

జనుము గోగునార 

ఆముదాలు జనపనార 

కొబ్బరి కొబ్బరినార 

కుసుమలు (త్రౌటిపీచు 

MMV NE 

పశువులు. . పక్షులు చేపలు 

ఆవులు కోడె బొచ్చి 

ఎడ్డు బాతు కొొరపోూను 

గేదెలు పావురము వాలుగ 

దున్నలు చిలుక గండిమోసు 

గుర్రములు గోరింక బొమ్మిడాలు 

మేకలు గద రొ య్య 
టు 

టా . లు 

'లేళు “నెమలి, | జల 
cn స్ట | య 

కుక్కు_లు తాబేలు. 

అడవిపందులు ఎండ్రకాయ 

పందులు 

ఎలుగొడు 
యం. 

చిజుతపులులు 

పెద్దప్రలులు 
అడీవిపందులు 

కుంచేళు. 
| 0౧ 

వెని గనపరచిన సంఖ్యలవల్ల మన ఆంధ) జేశంలో ఏ 
కొద్ది రకాలో తప్ప మిగిలినవన్నీ సర్వసమృద్ధిగా సరి 
పోతవని ని చెప్పవచ్చు. ఆంధ్ర) దేశం ఇంకా కొంత పంట 

“పె దేశాలకూ. ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా ఎగుమతి చేస్తు 

న్నది, ఎయే సరుకు ఏయే రాష్ట్రాలకి ఎగుమతీ అవుతు 

న్నదో ఎంత వెలగల "సరకు ఎగుమతీ అవుతున్న దో, మనకు 

లేని (గోధుమలు వైరా) పదార్థాలు విదేశాల నుండిన్ని 

పరరాష్త్రాల నుండిన్ని ఎంత పట చేసుకుంటున్నదో 

మొదలైన విషయాలు “ విడుదల _ సౌకర్యములు ; వాణీ 

జ్యము ౪ అనే శీర్షిక [క్రింద వివరించడ మైనది. 

అంతే కాక్క మన పంటలు ఇంకా ఏవిధంగా అభివృద్ధి 

వేసుకోవలెనో నీటి వనరులు ఎరువులు అనే శీ న్రికలో 

తెలియ జేయడమయినది. 

మొత్తం మోద, ఆంధి'టేశం. సస్య 'సమృద్దిగల Et 

మ'నే' చెప్పవలెను, తిండికి ఇతరుల మిద ఆధారపడ కుండా 

సర్వ సమృద్ధిగా వుండిడము నిజముగా ఎంతే అద్భష్థ్యము ! 
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ఆంథ్రోనర్వన్వము 

వ్యవసాయాన్ని గురించిన ఈ అధ్యాయము వూ ర్థిచేయక మిడుసటకంకేక్కా  వడీగల ఎద్దుల గట్టుకు మడీదున్ను క ముందు వ్యవసాయమునక్రు వర్ణాలకు వ్యవసాయదారుల (బతుకవచ్చు మహిలో సుమతీ, ఊడ్పు, కోత్త నూర్పువైరా పనులకు, వ్యవసాయ భూము రి. భూమి ఇచ్చినట్లు మనకు భూపులీగలళ ? లకూ సంబంధించిన తెలుగు సామెతలు కొన్ని. ఇక్కడ ఓ. దొరలు ఇచ్చిన పొలుకన్నా ధరణి ఇచ్చిన షాలు పొందుపరచడం ముఖ్యం, ఇవి మన దేశములో గల మేలు 
ఉన్న విగాని మరచిపోయి నాము, వ్యవసాయ డిపార్టుమెంటు ర్. కృషితోనా ప్పి దుర్భికం, జపతోనా శ్రీ పాతకం, వారు. (పోగుచేసి ప్రకటించి మేలుచేసినారు. పశువులకు 6. కరువు మానుపపంట్క మిడతల మౌనుపమంట, సంబంధించినవి ఆకీర్ణి క (కింద కనబగచినాము, 7. బడిలేని చదువు వెంబడిలేని సేద్యము కూడదు, 

ం ర. ఎంచిన ఎరువేదిరా అంటే యజమాని పాదము, 
9. తల్లిదేవలపక్షము ధరణి బేవలపతము, 

10, అన్నీ పండించిన కాప్ప్రవాని కి అన్నం కరవు, 
1k క[ర్రమన్ను అయితే కాపు (బతుకును, 
12, ఎదులేని సేద్యం ; చద్షిలేని' పయనం, యు యట 

18. చేతిలోగాని చేలోలేదు, 
1&4 వద్దూ గొడ్డూ ఊన్న వాడిదే వ్యవసాయం, 
15. మడీదున్ని మహారాజై నవాడూ, చేనుదున్ని వెడిన . 

శ వాడు లేదు, 
వ 

16. తొలకరిని చెరువు నిండినా తొలిచూలిని కొడుక 
పుట్టినా లాభం. 

17. పెద్దయింటి బొశె అయినా కావాల్సి "ఇద క లు 
ది 

చెరువు నీరయినా కావాలి, 
18. చేనుకు గట్టూూ ఊరికి కట్టూ ఉండాలి. 
19. ఒకనాటి అదును ఏడాది (బతుకు. 
20. కెండూళ్ల వ్యవసాయం, ఇద్దరు భార్యలూ చెరుపు, 

(ఆ) వానలకు, కౌర్తులకు సంబంధించినవి ;_ 
1. వానతో కరువులేదు ' "పెనిమిటితో దారి ద్యం 

లేచు. 
| | | 2. తొలకరి వానలు మొలకలకు తల్లి, sa శ్రీ వి. ఎచ్. రామిరెడ్డి; ఎమ్.ఏ., బి.ఎస్.ని., 8, తులావృష్టి రరాసస్యా, | మద్రాసు (ప్రభుత్వ వ్యవసాయ శాఖ ఒడెరక్టరు, 4, మబ్బు విడచిన ఎండు మగడు విడచిన ముండ.  . 

ర. భరణి కరి స్టే ధరణి పండును, FR A “సామెతలు, 
6. మృగశిర చింది స్టే ముసి లెద్దు రం కెచేస్తుంది, | (అ) : క్యవసాయానీకీ సంబంధించినవి :-... 7. ఆవట్ర చింది సే అరవై రోజులు వరపు, 1. కోటి విద్యలు కొండకు లోపలే, 8 * ఆయ్మద కురిస్తే దారిద్యం లేదు. De అడిగిన . జీతంబియ్యన్సి మిడీమేలపు 'దోరనుగొలిచి 9. ఆరద్రలో అడుగుకు ఒక చినుకు పడినా అడి? శ వీరికి ముందు, ధన్వాడ ఆనందరావృగారు ఈ పదవినందు - నన్ని వడ్లు పండును, న్న అంధులు. వ. ww 10. మఘ వురిమితే మదురుమోది కర్రఅయినా పండును, 
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1l. మఘ పుబ్బలు వర 

వీచె ; మహా తెన షూమం 

త 
గంప్క వాస్తమించివోయె 

నా? 

12, ఉత్తర ఊరుము 
దప్పిన్యా రాజు పొడి తప్పీ 

న్యా వెదపురుగుకి లెక్కలు 

వచ్చినా కప్మము, 
ట్ 

ఆంధిభూమిని దున్ని అందరికీ ఎత్తర గంపు విశాఖ చూచి 

ఆహారమునిచ్చు రైతు. విడువరకొంప, 

14. హస్థకు ఆది పంట్క చిత్తకు చిరి పంట. 
15. చిత్త జల్లు స్వాతి వాన, 

16. స్వాతి కరిస్తే జొన్నలు చల్ల పీడతలోకైనా 
పండవు, 

17. స్వాతి కరిస్తే మోతి (ముత్యాలు) పండును. 
158 చిత్త చిత్తగించి, స్వాతి చల్లచేస్తి విశాఖలో విసర 

కుంటే అనూరాధలో అడిగినంత పండుతాను. 

19. విశాఖాంతాని మేఘాన్సి (పనూతాంతౌని యౌవ 
నం; లలితాంతాని గీతాన్సి త క్రాంతాని చభోజనం, 

20, 

తుంది, 

21. మూల ముంచును జ్యేస్థ. ే ల్చును. 
22, పువ్య పూర్ణ మనాడు రాత్రి పందిరమోద "పెట్టిన 

దూది పింజ తెల్లవారి నలిపి నప్పుడు నీళ్లు కారితే మరుసటి 

సంవత్సరం బాగా వర్షి స్తుంది, 

28, మార్దశిరమాసంలో మంచుపడ్డ 190 వ నాడు మంచి 

వర్ణం కురుస్తుంది. 

24. ఇనళళి పరివేపుంబులు ఘన రహితములగుచు వాన 

“కాలమునందున్ ; గ నుపట్టిన గలలోనన్యు వినువానలు లేవు 

నిజము (వెంకట నృపతీ). 

25. కోడి శెక్క_ ఆరచే.స్తే గొప్పవర్షం కురుస్తుంది. 
26. గొరైలు గుంపుగూడితే గొప్పవర్ష ౦ కురుస్తుంది. 

27, వట్టి "నేలలో కప్ప అరు స్తే వర్షం తప్పదు, 

28. నల్ల చీమ (గుడ్డు మోసిన వాన ' తప్పదు, 
య Cs | 

అనూరాధ కా_ర్టిలో అనాధ క(ర్రయి'నా యోాను 

(ఇ) భూసారాన్ని గురించీనవీ ;-_ 

l. దుక్కి_లేని చేను తాలింపు లేని కూర, 
దుక్కి.చాలని చేనికి ఎరువు ఎంత "పెట్టినా వట్టి దే, 
దుక్కి_కొద్దీ పంట, బుద్ధికొద్దీ సుఖము, 

4. అరక అరిగిత్కే గరిసె విరుగును. 

దుక్కి. చలవే చలవ, తల్లి పాలే పాలు, 

6. ఎరువు బెట్టిన చేను ఏలు బడియైన కోడలు వ్యర్థం 

కలుపు తీ స్టేనే బలుపు, 

చేనికి ఎయవు, మడికి మంద, 
గొల్లవాడా ! గొల్లవాడా ! ధాన్యం ఎక్కడున్నా 

యంసే గొర్రై ముడ్డిలో ఉన్నాయంటాడ్డు, -- 
10, పిండికొద్దీ రాసే తిండికొద్దీ పసరం, "పెం టకొద్దీ 

పంట, 

1k; మేత మెరిగి విత్తనం వెయ్యాలి; ప్మాతమెరిగి ' 
చానం చెయ్యాలి, 

12, పదను తేప్పినా అదను తప్పినా పన్ను దండుగ, 
18. ఒత్తు వాములు కోరును పలచన పాతర కోరును, 
14 మృగళిరలో చేసినారు మిసాలురావడంతోఫుట్టి 

న కొడుకు "మేలుచేస్తారు, 

15. చేలోడి ముదురు; చేతిలోనిది లేత, 
16. పొట్ల పెరుకు పుష్టైడు నీళ్లు, 
1/. మఖలో మానెడు చలళ్లేకంకు ఆశ్లేవలో అడ్జెడు 

చల్లడం మంచిది, 

18. మామాన్ని జొన్న వర్షాన్ని వడ్డు పండును, 
19. (పత్తికి పదిచాళ్లు, జొన్నకు ఏడుచాళ్లు. 
20. ఆరికకు చిత్తగండము ఆడదానికి సిల్లగండము, 

హు షె 
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పంగడెండఐ 
Wy 

పస 
విషయసంరగ 

పశువు 

యొక్క (ప్రాముఖ్యము; 

పశువులు, ఎరువులు ; 

_ద్రదేశాలలోనూ ఒక 

కోటికి మించిన పశు 
జొలమున్నది; ఇందులో 

రెండువంతులు గోజాతి ; ఒకవంతు మహిషజాతి ; భారత దేశము 

నందు (ప్రశ స్తీ గడించిన ఒంగోలు పకుజాతి ; ఎడ్లు వాటి ఉప 

యోగములు; కర్నూలు జిల్లాలలోని కోపిలియకా జొతి. వళువులు; 

లందాడీజొతి పశువులు ; ; 'చిత్తూరు జిల్లాలోని పొట్టి పశువులు, 

వాటి (ప్రత్యేకత; తెలుగునాట సుమారు 64 us గొ(రెలు ; 

28 లక్షల మేకలు గలవు. పశువులకు సంబంధించిన సామె 

తలు ; గుర్రములను, కోళ్లను, పొపేళ్లను పందెములలో ఉప 
యోగింతురు ; పక్షులు, వినోదమునకె పెంచు పావురాళ్లు, 

నెమళ్లు మొదలయినవి ; ఆహారమునకు పనికి వచ్చునవి ; ఆంధ 

దేశములోని ముఖ్యములైన మత్స్యములు ; బొచ్చె ముత్తసంగి, 

సలవజెల్ల మొదలైనవి ; గౌరామి చేపలను దక్షణ్యాఫికా 

నుండి తెప్పించి మద్రాసు రాజధానిలో పెంచుట ; ఫిషరీస్ 

డిపార్లు మెంటువారు షార్కు. చేసలనుండి షార్కు లివర్ ఆయిల్ 

వంటితైలము తయారు చేయుదురు ; 
చిన పట్టికలు .--- : 

పకుసంపదకు సంబందిం 

వ్యవసాయమునకో మూలాధారము పశువులు, అమెరికా 

ఇంగ్లండు జపాను మొదలైన దేశములలో గుర్రములు 

కంచర గాడిదలు ఎట్టి (పథాన స్థానము వహిస్తున్న వో, భారత 

దేశములో ఎడ్లు అట్టి. సానాన్ని ఆక్రమిస్తున్న వి, భారత దేశం 

వ్యవసాయముమోద'చే ముఖ్యము గా ఆధారపడివుండినది గనక 

ఆ వ్యవసాయమునకు ఆవశ్యక మయిన పశువులను గురించి 

కూడా "తెలుసుకొనుట' ఛాలా: ముఖ్యము, అందుచేత ఫారత 

తెలుగు జిల్లాలలో అన్ని 
దా 

Doh 
దేశములో చైతుల స్ధితి తెలుసుకొనుటకు ముందుగా పకువుత 

స్థితి తెలుసుకో వలెను, 

వూర్వమునుండిన్ని భారతదేశములో గోవును కామభేనువు 

గాను తల్లిగాను భావించి ఫూజించుచుం డెడివారు. పశువులు 

'శేీవలము భూమిని దున్నటకేకాక్క భూమికి చాలా బలము 

కలుగజేయుఎరువులు నై తము ఇస్తున్న వి, అందుచేత ఈ పశువు 

"లకు తగినంత వసతినిచ్చ్సి ప్ర పుష్టిగల తిండి "పెట్టి పోషించిన 

వ్యవసాయమునకో ఎక్కువగా స సహాయపడుతవి, అందుచేతనే 

"పెద్దలు ళ్ కస సవ్ర లేనిదే పశువు లేదు పశువులేనిదే పెంటలేదు 

జా "పెంట లేనిదే పంట లేదు *” అన్నారు. 

ఆంధ దేశంలో అడవి (ప్రదేశము, ' బంజకు భూమి 

విస్తారముగా వుండుటచేత పశువుల అభివృద్ధికి బాలా అవ 

కాశమున్న ది, తెలుగు జిల్లాలలో అన్ని (పదేశాలలోనూ 

సునూరు ఒక కోటికి మించిన పశుజూల మున్నది, ఇందులో 

శెండువంతులు నోజూతి ఒకవంతు మహివజాతి, పశువుల 

సంఖ్యలో విశాఖపట్టణంజిల్లా అ స్ధానాన్ని ఆక మిస్తున్న ది. 

తరువాత (క్రమముగా గుంటూర్కు నెల్లూరు, తూర్పు గోదావరి 

జిల్లాలు పేర్కొనదగినవి, స్ట్ (ఆంధ్ర జిల్లాలలోని పశుసంప 

_దనుగూర్చి "తెలిపే పట్టికను చూడుడు.) 

మన "తెలుగు దేశములోని ఒంగోలు పశువులు అఖిల 

భారత పశువులందు (ప్రశ స్టి గడించినవి. సొడిక్సి పనిక్షీ 

కూడ ఇవి అగస్థానాన్నే వహి స్పవి. ఇక్కడి ఆబోతు 

లనూ ఆవులనూకొని వివిధ (పదేశాములలో పశుజాతిని 

వృద్ధి చేసుకొను దేశవాళీ పశువులలో 

కూడా ఈ జాతి రక్తము మిశమమె వుంటున్నది, మహిస 

జాతిలో చేశవాళీవే హెచ్చు; కాని ఏజన్సీ (పాంతములలో 

గాడు దున్నలూ్యూ ₹ేదెలూకూ ణా ఉపయోగములో వున్న వి, 

చున్నారు. 
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ఆంధోనర న్వ్యము 

పశువులలో ముఖ్యముగా వ్యవసాయానికి పనికివచ్చే ఎద్దు 

జాతిని ఆభివృద్ధి పరచవలెనన్న, ఉత్తమ జాతి ఆబోతులను 

మంచి బలమెన ఆవులతో కలుపవలెను, ఇట్లు చేయడము 

వల్ల ఆ జాతులలో కొన్ని (ప్రత్యేక లశుకాలు (కౌ త్రగా 

ఏర్పడుతవి. అందుకే వూర్వము మన “పెద్దలు మంచి 

కోడె దూడను కొని, అచ్చు వేసీ ఆబోతుగా  వదలెడివారు, 

ఆబోతులుగా వదిలి వేయబడెడి కోడె దూడలకు తప 

మిగతా కృషికి పనికివచ్చేవాటి కన్నింటికీ పీచ్చలు తీయించి 

వేయవలెను, 

ల 

ఒంగోలుజాతి ?__.ఈ జాతి పశువులు యావధ్యారత 

"'బేళములో సే కాక విదేకాలలోకాడా (ప్రఖ్యాతి పొందినవి, 

ఈ పశువులను నెల్లూరు జిల్లాలో వ్యవసాయడారులేకాక 

ఇతరులుకూడా ఛాలా (శ్రద్ధగా "పెంచుచుండుటచేత ఈ 

సంతతియొక్క మంచి పళువు లిప్పటికీ విరివిగా దొరుకు 
"నెల్లూరు జిల్లాలో "కారుమంచి, నిడమానూర్య 

టంగుటూరు కరవద్తి వెలపల 

చున్నవి, 

పొందూరు, జయవరం, 

పదను, నిన్నూ రుపాడు కందుకూరు మొదలై న (గ్రామాల్లో 

ఈ 'సంతతి పశువులు దొరుకును, కో ణెలను పసిపిల్లలకంశెు 

ఒంగోలు పజవు. 

ఎడ్లు కేవలం భూమిని దున్నుట కేగాక బండ్లు లాగు 

డానికికూడా ఉపచరిస్తున్న వి, _ ఏజన్సీలోన్వూ కర్నూలు 
జిల్లాలో పర్వతే (పదేశాలలోన్సు బండ్లు నడవ వీలులేని 
(ప్రదేశాలలోనూ ఈ ఎడ్ల నే సామానులెక్కించి ఒక చోటి 
నుండి ఇంకొకచోటికి తీసుకొని వె్లెదరు. ఇంతేకాక ఫూర్వ 
కాలములో యుద్ధములో నైనికుల సామి ఆహారం మోయు 
టకు ఈ ఎడ్లు వాలా సహాయ పడుతూ ఉండెడివి, 

ఆంధ్ర దేశములో ఉాత్తమమైనవిగా పరిగణింపబడే ఒంగో 
లు జాత్సి కర్నూలు జిల్లా కంభం ప్రాంతాల్లోని కపీలియకా 
జాతి ముఖ్య మైనవి. కంట కొంచెము" | విరివిగా “తెలుసు 

కొనుట వాలా ముఖ్యము, 

ఎరక్కు_వ గారాబముగా “వెంచ్చి పుష్టికరమైన 'మేతమేప్కీ అవి 
ఎదిగిన తరువాత మంచి ఖరీదుల కమ్ము"ే వృశ్తి తగా సెట్టు 

కున్న వాళ్లు అ నేకులున్నా రు, వీటిలో మంచి ఆవులు i 
మొదలు 14 పౌన్ల వరకు పాలని స్ప్వవి. చూచుటకు చాలా 
సుందరముగాను ఉంటవి, 

ఎక్కువ వేగంగా నడవకపోయినా బరువు లాగుటలో 
ఈ పశువు లన్ని జాతులలోనూ అగ్రస్థానం వహీసు స్తున్న వి, 
ల్ల్ టన్నుల బరువు బంధ్ధనుకూడా ఇవి అవలీలగా లాగ 
గలవు, ఆ జిల్లాలో కండే ప్రశస్థమైన వీళ్లే వీటియొక్క_. 
అభివృద్దికి కారణం, ఫూర్వం సాగుభూములలోకూడా 
నూటికి 80 వంతులు వీకి 'మేతకై ప్రత్యేకంగా విడిచిపెట్టే 
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వారు ఇవి అనేక విదేశ పశు (పదర్శనాలలోకూడా 

బహుమతుల నందుట మనమంతా గర్వించ ద్య విషయము, 

కపీలియక్' జాతీ !_కర్నూలు జిల్లా కంభంలో కపిలి 
యక్ అనే ఒక జాతి కన్నడు _లీపశువులను “పెంచడము 
చేత వీటికీ ేరువచ్చినది. 

చీరుకూగాను ఉండును, 

(తేముగా కాపాడి చనిపోయిన పీమ్మటకూడ అతి భక్తితో 
సమాధిచేస్తాశేకాని కసాయివాని క _త్తికివ్వరు, ఒకొక్క. 

మందకు ఒక పల్లడు పశువు అని పశురాజూన్ని ఏర్పాటుచేసి 

దాన్ని “ నందగోపాల స్వామి ౨ అనే పేరుతో వీలిచెదరు, 

ఈ పశువు చనిపోతే దీని స్థానంలో వేరొకదాన్ని ఎంచు 
కుంటారు. ఈ నందగోపొల స్వామిని శ్రద్ధగా చూడడానికి 
ఒక (ప్రత్యేక నౌకరును ఎన్నుకుని వాని కసాములిచ్చి పోసి 
సారు. ఈ కపిలియకా జాతివారంతా చందాలు (పోగుచేసి 

11 వేల రూపాయలతో రాతితో గదులుగదులు గానుండే 
ఒక "పెద్ద భవనాన్ని కంభంలో ఈ పశువులకోసం కట్టించి 

నారు 

మ(ద్రాసులోను అనంతపురం బళ్గొరి జిల్లాలలోనూ 

మెనూరు అమృతమహాల్ పకువులన్సు వీటి మిశ్రమ జాతు 
లనుకూడా బాలాముండి ఉపయోగించెదరు, ఇవి వాలా 

సుందర మైనముఖములు సోగకండ్లు, నూటిర్మైన కొమ్ములు 

కలిగి బాలా అందముగా వుండును. అతి చురుకుగా ఎంత 

దూరమెనా అలసట లేకుండా (ప్రయాణం చేయును, 

గోజూతులలో పానుమకొండ, మట్టివాడ జాతులను 

లం బాడీజాతులకలవు, ఇవి చాలా పౌరువమైన జాతులు, 

చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరు జాతి అని ఒక జాతిపొట్టి 

పళువ్రు అక. 

మన చేశంలో ఇతర (పాంతాల్లో వుండే దేశవాళీ స్ 

అలోకూడ మేలు రకాలు చాలా ఊన్న వి. 

మన ఆంధ్ర చేశంలో పర్లాకిమిడి దున్నలుకూడా బాలా 
(ప్రసిద్ధి .కెక్కినవి. "నెమ్మదిగా నడిచినా. పొలాలు చెరకు 

తోటలు దున్ను టలోన్సు బరువులు లాగుటలోను ఎక్కువగా 
ఉపయోగి_స్పవి. పర్లాకిమిడి జాతిలో * శి లేక మంద” 
“పద్ద కిమిడి” * జిరంగి ౫ అని మూడు రకాల దున్న 

లున్నవి, ఇవి ఎండవేడిమిని ఎక్కువగా భరించలేవుగాని 
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వారీ జాతి పశువులను అతి పవి 

METI FTF YY 

ఎంత్ బరువు చేసినా నెమ్మదిగా మోయగలవు,. ఏజన్సీ 
(ప్రాంతములో గొడు దున్నలు చాలా (ప్రసిద్ది "కెళ్ళీనవి, 

ఈ జాతి గేదెలుపాలు ఎక్కువగా ఇవ్వడానికి "పేరుపడినవి, 

ఒంగోలుజూత్తి లంబాడీ బాత్కి వాకాడుజాతి పశువులు పని 
చేయుటలో (ప్రసిద్ధి పొందినవి, 

మన చేశంలోని ఇతర (పాంతాల్లోవుండే దేశవాళీ పశు 
వులలోకూడా 'మేలురకాలు వాలా (ప్రసిద్ధి కెక్కి_నవి, 

డేళవాళీ దున్నలు గేదెలు ఆం[ధ జిల్లాలలో అన్ని 
(పాంతాలలోను దొరుకును ఎడ్డకం కె ఇవి అర తక్కువ, 
అంతేగాక ఎంత ఒరువు పన్నినె నా చేయగలను. గనుక పేద 

రైతు లనేకులు ఎడ్లకంయె. దున్నలనే ఎక్కువగా. వాడు 
తారు, దున్నలు ేదరై తుపాలిటి “వెన్నిధులు, 

గ్ లు, 

"తెలుస జిల్లాలలో సుమారు 6% లక్షల గొ లున్న వి, 

ఇవి ఎక్కువగా అనంతఫు పురం, "నెల్లూరు. జిల్లాలలో గలవు, 

వీటి బొచ్చు బిరుసుగా ఉండి మృదువైన ఉన్ని యిచ్చే 

రకంకాదు. వీటి చర్మాలను విదేశాల కెగుమతిచేస్తి మాంస 
మునుఆహారముగా ఉప పయోగించెదరు, 'పొలాలకి మంచి 

'సత్తువనిచ్చే ఎరువు కోసము వీటిని మందలు మందలుగా పొ 

లాలలోకి తోలి వాటి సెంటికలను మ్మాతౌన్ప్చి ఎరువుగా 
ఉపయోగిస్తారు. మంచిరకం ఉన్ని నిచ్చే గొైలు బళ్లారి 
జిల్లాలో కలవు. చలి ఎక్కు_వగాలేని (పదేశాలలో మంచి 

గొర్రెలు "పెరగవు. 

ఆంధ దేశంలో 28 లతల వరకూ మేకలున్న వి, 
చిత్తూరు నెల్లూరు అనంతపురం జిల్లాలలో ఇవి ఎక్కువ, వీటి 

నికూడా పొలాలకు ఎరువు నిమిత్తం మందక ట్ల డానికుపయోా 

గిసారు. కాని ఇవి ఎక్కువ నాణ్య మైనవి కావు. రోజూ 

ఒక త వ్వైడు పాలిచ్చే మేకలు బహు అరుదు, 

కుక్కలు, 

ఆంధ్రదేశంలో దేశవాళీ మి శ్రమజాతు 'లెన కుక్కలు 

ఎక్కువ---కొన్నికొన్ని (ప్రాంతాలలో కొన్ని కొన్ని (ప్రత్యేక 
జాతులున్న వి 3 కాని ఆం(ధ్ర బేశంలో ఎప్పుకోద్య (ప్రత్యేక 

జాతిలేదు, శ్రీ పిఠాపురం మహో రాజావారు విదేశజాతులలో 

కొన్నింటిని (ప్రత్యేక (శ్రద్ధతో పెంచుచున్నారు. 
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ఆంధోసర్వన్వము 

మన పశువుల్ని గురించిన ఈ (ప్రకరణం ముగింపబోయే 

ముందు పశువులకును పొడి పంటలకును సంబంధించిన కొన్ని 

ముఖ్యమైన తెలుగు సామెళలను ఇక్కడ పొందుపరచడం 

మూలా ముఖ్యము, 

1. పశువుల విరివి పంటకు లేటు 

2, ఎక్కువ వెల పెట్టి గుడ్డను తక్కువ వెల "పెట్టి 

గొడ్లను కొనరాదు, 

12. తల్లిపాలు దూడ చేదుతుంది. = | 

18, బ్ర చస్టే పొడి బయటపడుతుంది, 

14. ఎద్దు ఎండకు ఎనుబోతు నీడకు, 

15 గొతై క్రొష్టితే, గొల్లకి లాభం, 

మన పశువులు బాగుపడవలెనం కే వ్యవసాయదారులూ 
(ప్రభుత్వముకూడా _ ఎక్కువ (శ్రద్ధ వహీ ౦చవలెను, (పతీ 

(గ్రామానికీ ఒకూ-_.క్క-_ వీడును ప్రత్యేకించి దానిలో ఆందడి 

పశువులూ మేయ డానికి వదలిపెట్టవలెను, (ప్రతీ (గ్రామానికీ 

కిమిడి గేదె. 

ర. వంళమెరిగి వనితనూ వన్నె యెరిగి పశువును సంపా 

దించాలి, Fee 

ఉ అంటు బొడ్డు ఆవుతేల యెద్దుకు 3 జారు బొడ్డు 

చనుకట్టు ఆవుకు ముఖ్య లక్షణాలు, 

ర్, ఏడు కురచలుచూచి ఎద్దును కొనమన్నారు, 

6. చెప్పక పోయినా చప్పికొమ్ముల ఎద్దును కొనాలి, 
౮ © 

7. పదిదుక్కులకు తరవాత దు"న్చే వాడు పాపాత్ముడు, 

8. మనిషికి ఉన్నది పుష్టి; పసరానికి తిన్నది పుష్టి, 

9. కదురూ కవ్వమూ ఆడితే కరువులేదు. 

10. అరవైయారు పిండివంటలు ఆవుచంటిలో వున్నాయి, 

11. పాడి పసరాన్ని పనీబిడ్లనీ ఒకటిగా చూడాలి, 
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ఒక్కొక్క మంచిరకం ఆబోతునుకూడా పెట్టుకుని దానితో 
కలుపుతే మంచి పశుసంతతికలుగును, వ్యవసాయదారు 
లెక్కు_వగా వుండే ప్రతి (పదేశంలోన్యూ పశువుల సంతవున్న 
(పతి (పదేశంలోనూ పశువుల వైద్యశాల లుండును, 
పశువులకు తెగళ్గువచ్చే కాలంలో విధిగా (ప్రతి పశువుకూ 
టీకాలు వేయించడం చాలా ముఖ్యం, అంతే కాక అడవు 
లకు 'సమిపంలోనవుండే ప్రబేశాలలోని పశువులను తక్కువ 
పుల్లరిపె అడవులలో మేప్రుకువదలి పెట్టడానికి ప్రభుత్వము 
వారు అనుమతినివ్వవలెను. పాల సౌకర్యానికి అన్ని ముఖ్య 
పట్టణాలలోనూ పాలు 'సరఫరావేయు సవాక్రార సంఘాలు 
స్టాసీంచవలెను, 



గాడిదలుకూ డా కొద్దికొద్దిగా గలవు. - 

గురాను స్వారికీ, జట్కా_బండ్లు లాగడానికీ ఉపయో 

గించెదరు. కాని కార్లు వచ్చినతర్యాత వీటియొక్క_ (పాముఖ్యం 
త పోయినది, 

స్వారి గుర్రాలు మన దేశంలో ఉన్నవి. (ప్రతి శివరాత్రి! 
తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోటిపల్లిలో జరిగే గుర్రాల సంతకు 
వే వివిధ చేశాలనుంచీ చాలామేలు రకం గుర్రాలు వస్తవి 

కంచర గాడిదలను. అడవిజాతులవారు ఏజన్సీలోను 

కొండలలోను బరువు మోయుటకు ఉపయోగించెదరు, గాడి 

దలను బట్టలు, బరువులు మోయడానికి దేశమంతటా బాకళ్ళు 

ఊప పయోగించెణరు. 

ఇం లేకాక అన్ని జిల్లాలలోను కీళ్లు దుప్పులు, కణుజులు 

మేలురకముల కాక్కి అశేవియ్యాా సీంధు 

పజనంవజి 

ఆహారరగాను వీటి చర్మం వివిధ పరిశమలకున్ను ఉపయో 

గిస్తున్నారు, 

మొత్తంమోద ఆంధ్రదేశపు పశుసంపద బాగా"నేవున్నదని 

చెప్పవచ్చును, గాని వీటిని అభివృద్దిచేయు విధి మనదీ 

(పభుత్వం వారిదీను, 

అడవి మృగములలో, “పెద్దపులి చీరుత్క సివంగి ఎలుగు 

గొడ్డు అడవిదున్న, అడవిపంది ముఖ్య మెనవి, 

ఇవిగాక, విహజాతులలో పొములు, తేస్ద, మండ 

గజాలా మొదలె లైనవి గలవు, 

గజ్జములను, కోళ్ళను పొట్టేళ్లను  కణజులను పండె 

ముల కుప పయోగింకురు, ' 

నునదేశంలోని వివిధ (పదేశాలలోని పకుసంపద్క పశువుల 

సంతల స్థలములున్ను, వాటిలో వారానికిఅమ్ముడుపోయే పశు 

కం బేళ్ళు, జింకలూ .. విరివిగా ఉన్నవి, వీటి మాంసం వుల sae తెలి పెపట్టికలు ఈ (కింద కనబర్సి నాము; 

పశు సంపద (వేలలో) 

గోజాతి మహిషజాతి గా (రెలు మేకలు 

జిల్లా రు ఎడ్లు ఆవులు దూడలు మొత్తం దున్నలు గేదెలు మొత్తం గొరెలు మేకలు 

వకోక్షి పట్టణం 411 816 2922 949 967 941 508 6083 8683 

తూర్పు గోదావరి 951 949 192 685 110 914 825 62 104 

పశ్చిమ గోజూవరి 166 139 112 416 95 188 282 68 80 

కృష్ణా 163 146 100 409 116 854 471. 208 192 

గుంటూరు 196 180 104 430 188 559 742 ర్ర7 166 
నెల్లూరు 226 249 138 607 142 856 498 1081 471 

కర్నూలు 190 100 75 365 56 269 వీలగ్ర ర్77 278 

బళ్లారి 2900 114 108 417 31 180 161 550 288 

అనంతపురం 948 158 135 ర్81 50 185 185 1171 4830 

కడప 155 99 ర్ర్ 802 70 219 989 744. 803 

చితూరు తర్ 944 820 917 46 1833 179 962 549 

మొత్తం 2954 2018. 1456. 6028 1166 2798 _ 8965 68379 3114 

మొరత్తం వెల రూ 178780 100900 990120 800800 58800 83940 142240 25516 95629 

తల 1కి సరాసరి వెల తా 70. 50 20 51 ర 80 శిర్ 4 త్రి 
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nS మత అ 

జు, | 
hobo క 

స్ ఆ 
నో లు 

వసుం 

మా పకువ్రల వంతల వివవములు. ప్రేమై 
(పభుత్వ వ్యవసాయ కాఖ రిపోర్టు ననుసరించి) 

93 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

92 

$3 

93 

39 

౫2 

39 

23 

33 

వా 

వ 

తో 

తూరు 
గోదావ 

39 

వ్ర 

వారమునకు 

కలము పళ. అమ్మకం అ వచ్చ (రూపాయలు) 

ఆవులు ఎడ్లు 4,000 

శోడెలు 

స 2,000 

క 20,000 

bs 5,000 

33 20,000 
స 15,000 

కాకీపట్న ౦ 20 4,000 
బోడం 33 5,000 
తాళ పొలెం 33 ల్స్000 
ఏటికొప్పాక 

>> 2,000 
తిమిరం 99 3,000 
మానాపురం 39 10,000 
బలిజిపేట 39 5000 
కొండసంతే 39 33000 
వరసీపట్నం 3 3,000 
బుచ్చంపేట నూ 5,000 
ముత్తువారి 39 15,000 
కొత్తకోట 33 10,000 
ఆలమాడ 53 10,000 
వెంగరాడు న 17,000 
నరం 33 6,000 
కొొట్టివలస 

33 6,000 
రాజూం 

33 20,000 
విజయనగరం > 7,500 
మందరాడ గొ్రెల్కు మేకలు 8,000 

స ౨. 
ద్రమరామ ,,, క్క౦000 
రపూాడ >> 8,000 

తాడేపల్లినా జం 
ఉండీ 33 23,000 
"పెనుషొండ 

చితూరు పొలమచేరు 33 5,006 

కడప నొశైల్రు మేకలు 1200 

33 సింహో, దిపురం 33 1,500 

క అ జసు మత్స్య మూంసములు, గుద్దు, పశ్సులు 

మన చేళశంలో మాంసాహారులు వాలామంది ఉన్నారు. 

వీరు కేవలం భూమిపె పండేపంటలే కాక జంతువుల 
మాంసము పతుల మాంసము (గుడ్డు మత్స్యములు "మ్రైచ 

లైన వాటిపైన ఆధారపడెదరు అందుచే వీరి భు _క్రికి 
కావలనీన ఈ వస్తువుల విషయమై కూడా మనం కొద్దిగా 

తెలుసు కొనుట ముఖ్యము, 

పులి వెందల 

మాంసాహారులు సాధారణముగా=మేక్క గొశ్రై లేడి 
జింక మొదలైన మృగాల మాంసాన్ని ఉపయోగిస్తారు, 

"మేకలు, గొశైలు ఆంధ చేశంలో అంతటా దొరుకును. 
లేళ్ళు జింకలు మొదలై నవి కూడా చిన్న చిన్న చిట్టడవులు 

గల అన్ని (పాం తాల్లోనూ దొరుకును. కొందరు చెవుల పిల్లి 

మాంసం కూడా తినెదరు. ఇది వాలా రుచ్యమెనదని 

ప్రతీతి. కొందరు తక్కువ కులస్థులు పందులను "పెంచ్చి 
వాటి మాంసం ఆహారంగా ఉపమోగించెదరు. గొడ్డు మాంసం 

ఫూర్వ్వము ఆదిమాంధులు తినేవారు. 

వారిలో కూడా వాలమంది మాని వేస్తున్నారు. 

ఆంధ దేశంలో పశులను కేవలం మాంసమున*ే గాక 
వినోదానికి పెంచే అలవాటు కూడా ఉన్నది. 
పందెములకు పెంచే పక్షులలో ముఖ్యు మెనవి కోడి పావు 
రము; విలాసముగా "పెంచే పక్షులలో చిలకా, గోశెంక్క 
నెమలి కౌజు పెట్టలు ముఖ్య ములు, 

కోళ్లను (ప్రతి వ్యవసాయదారుడు. “పెంచును. ఇత 
రులు కూడా వీటిని పెంచుదురు. వీటి మాంసమే కొక్క 
(గుడ్డు కూడా ఆహారంగా ఉపయోగిస్తారు మంచి మేలు 
రకం కోడిపుంజులను బాగుగా మేపి వాటికాలి ఆశెకు 
క త్తికట్టి పందెమునకు వదొలెదరు. ఇట్లు పందెములకు "పెంచు 
వానిలో పొ ్టైళ్లు కూడా వాలా ముఖ్య మైనవి. ఆంధ 
చేకంలో వుండే కోళ్ళు సునూరు 75 లక్షలు, ఇందు ఐదవ 
వంతు విశాఖపట్నం జిల్లాలోనే వున్నవి, ఇటీవల శినీ 
కోడి షర్రరోడ్, అయిర్లెండ్కు లా రను అనే విదేశ జాతి. 
కోళ్ల ను కూడా కొంత మంది "పెంచుతున్నారు, కాని ఈ 
విదేశ జాతులకు తెగుళ్లెక్కువ, 



పోవ్రరాలనుగాడా పందెములకో ఊపయాగించెదరు. 

వ్రూార్యకాలపు యుద్ద సమయాలలో, వీటిచేత దూర చేశా 

లకి జాబుల్ని పంపించేవారు. వైర్ లెస్ శేడియో (ప్రబలిన 
ఈ. కాలంలో గూడా ఈ పొవురములట పద్ధతి యుద్ధ 

సమయాల్లో ఇంకా ప వున్నదా 
పధ పావురపు మాంసం బహురుచ్యమని ప్రసిద్ధి. పొవ్ట 

రాలను ఊోరబిచ్చుకలను వైద్యంలో గూడా ఉపయో 

గీస్తారు. చెముడు కాకి మాసం కూడా వైద్యాని కుప 

యోగిస్తారు. పావురం మాంసము పక్షవాతానికి మందుగా 
వాడుతారు, 

పజీసంపద 

చేపలు. కూడా ముఖ్యమైన ఆహారంలో ఒకటి, వీటిలో 
ముఖ్య మేన జాతులు బోచ్చి, కొరమోన్కు వాలుగ్య గండు 

మాను బొమ్మ డాలు పులసరొయ్య, మట్టగిడస స్క చెత్త డెల్ల, 

మొదలై నవి, 

ఆంధ) దేశంలోవుండే ఆనేక నదులు చెరువులు కాల 
వలలో అనేక మంచినీటిచేపలు పెరగడాని కవకాళం 
వున్నది. గారామ్మి బొచ్చె ముత్తసంగి వాలుగ పలపజెల్ల 
అనేవి ముఖ్యమైన మంచి నీటి చేపలు, 

ఉప్పు నీటీ చేపల్లో ముఖ్య మైనవీీ . మాగర, -చందువ 

సొర్క పంజరం, పీత, రొయ్య, మువాలు, కర్రిమోను, 

బలిష్టమైన బండి ఎద్దు, 

దీని తోకనుండే 

నెమలి కన్నులతో విస సనక (రలు తురాయిలు కుంచెలుచేసీ 

అమ్ము తారు, రెక్క_లనున్న ఈకలు కలములుగా ఉపయో 

గించెదరు. భృంగాజ్యా డేగ మొదలైన పశులను మచ్చికచేసీ 

వేటకు ఉపయోగించెరు, 

బాతులు బాతు గుడ్లు కూడా ఆహారాని కుపయాగిం 

చెదరు, "పెద్ద బాతులు మందలు 

మందలుగా చెరువుల్లో ఈదుచున్న న్న చూడడానికి చాలా 

మనోహరంగా వుండును. అడవి బాతులను కూడా మాంస 

మునకు చేటాడుట కలదు, కొళ్లేటిలో బాతుల్ని వందలు 

వందలుగా “పెంచి (గుడ్లు రంగూను కెగుమతి చేసేవారు, 

"నెమలి అందానీకి ఇాలా (ప్రసిద్ధి 

కు పెంపుడు బాతులు, 

189 

వీట్రీలో బొచ్చె అనేది కృష్ణానది కు త్రరంగావున్న సర 
స్సుల్లోన్వు కృష్ణలోన్వు కడప-కర్నూ లు కాలువలోను 

ఉండును, నెల్లూరు జిల్లా సరస్సులలోనూ విస్తారంగా వుం 

డును. బాగా పెరిగిన బొచ్చె చేప ర అ॥ పొడవుండి 140 
పౌన్లు తూగును. ఫివరీస్డిపొర్టు మెంటువారీ చేపను గోదావరి 
నదిలోన్యు మోపాడు రిజర్యాయిరు, "నెల్లూరు బావుల్లోను 

మెట్టూరు రిజర్వాయిరులోను బాగాపెంచుచున్నారు. 

ఇది కొద్దిగా చవకాలుగాఉన్న (కొద్దిజప్పు) నీటిలో కూడా 
"పెరుగును ; గాని అలాంటి చో ట్ల ఏపుగా "పెరక్క పొట్టి 

గావుండును, మంచి ఏ వూరి రి పొడవు 

నక్శేగుల్లల్పు నాచువుండే మంచి నీళ్లల్లో "ే వుండాలి, కాని 

"పర గాలన్న 



అంధ9ినర్వస్వము 

ఇది రెండడుపల పొడవు "పెరిగినప్పుడు ఎముకలు కొద్దిగా 
ఎక్కువ గావున్నా చాలా మృదువైన ఆహారంగా వుం 

డును, అంతకం కె ఎక్కువ పొడవు పెరిగితే నిలవచేయ 

డానికి తగినంత మృదువుగా వుండదు. 

కర్రిమోను సమ్ముద (ప్రాంతాల్లో కాటుగా వుండే 

చవక నీటిలోనే సహజంగా నివసించినా త్వరలోనే మంచి 

నీటికహూడా అలవాటవును ఇది నాచు పురుగుల్ని 

తీనును, ఇది అంతగా పొడుగుండక పోవడముచేత ఏడాది 

పొడుగునా నీళ్లుండే చోట్ల జాగ త్తగా “"సంచవలెను, ఇది 

వాలా రుచికరమెనది. చేప పుట్టిన రెండు మూడేండ్లేలో 

ఫూర్తి అయిన సైజు జాతి అ॥ పెరిగి 8 పౌ॥ తూగునుః 

గోరామి చేపను చాలా ఎక్కువ ఖరీదు సెట్టి. ఆఫ్రికా 

లోని మారిపస్ జావా మొదలైన (ప్రదేశాలనుంచి తీసుకు 

వచ్చి మద్రాసు రాజధానిలో దీని 

కుండే సున్నితమైన సువాసన లావు ఎముకలు ఎక్కువగా 

లేని కండపుస్లివల్ల ఇది చాలా నాణ్యమైనదిగా ఎన్న బడు 

తున్నది. ఇది ఏటా రెండుసార్లు ఈనును. నీటి అడు 

గున నాచుతో గూళ్లు కట్టి అందులో (గుడ్లను పొదుగును, 

ఇది పూర్థిగా మంచి నీళ్లలో-నేగాని పెరగదు. ఇది కాఖా 

హారం మిద నే "పెరుగును, నీటి మొక్కలు తినును, 

దీన్ని తెలకపిండి వేరుశనగ పిండివేసి “పెంచుతారు. ఇది 

ఆడుసన్నర లేక శండడుగులు పొడవుకన్న ఎక్కువగా 
"పెరగదు, కాని 20 పౌన్లు తూగునుం 

ఫిహరీస్ డిపార్టుమెంటువారు మన రాజధానిలో పార్కు. 
చేప (వాలుగ పలప జెల్ల జాతి) నుండి నూసె తీసిదాన్ని 

శుద్ధిచేసిన చేరుళనగనూనెతో కలిపి మంచి ఏ, విటమిన్లు 
కలిగిన 'కాడ్లివర్ ఆయిల్ కంటె శెట్టింపు శేక్తికల నూనెను 
తయారు చేయుచున్నారు. 1940 సం॥లో మద్రాసు రాజ 
థానిలోని చేపల డిపాష్టమెంటువారి ఫరమ్సులో 4460 
శాలన్ల నూనెను తయారు వేసి శుద్ధి చేయడానికి కాలికట్ 
సోన్ కంషెనీవారికి పంపి నారు. ee ముందు ముందు 
ఈహార్కు_జాతి చేపలను "హెచ్చుగా పెంచిన పారి కామి 
కముగా మన బేశములో ఎక్కువ (ప్రాముఖ్యము వుండును, 

అంతేకాక  ఫీవరీస్ డిపార్టుమెంటువారు పలుచోట్ల 
అనేక ఫీష్యార్టులు ఏర్పరచి అందులో ఆయా ప్రజేశాల 
శితోన్ట స్థితికి నీటికి అనువగు చేపల జాతులను “పెంచుట 

సెంచుచున్నారు. 

క పరిశోధనలు. చేస్తున్నారు. కోన్నిచోట్ల “పెంచూ 
చున్నారు కూడాను. అంతేకాక సముద్ర తీఠాలలో 

గూడా ఎక్కువగా చేపలు దొరికే (ప్రదేశాలలో చేపలను 
పట్టి, వాటిని ఉప్పుతో ఎండవేస్కి నిలవచేసి ఎగుమతీకి వీలంగా 
వుండేలాగున చేస్తున్నారు. మన దేశంలో ఈ చేపలను 

ఉప్పులో నిలవచేయడము కాకుండా, గాలిచొరని డబ్బాలతో 

బిగించి ఎగుమతిచేసే పరిశమ (0200198) కూడా ఇప్పుడు 
ఎక్కు_వగుతున్న ది. దానికికూడా ఈ చేపలు అత్యధికంగా 
అవసర 

చేపల పొట్టు ద్రాకతో టలకు బాలా పుష్టిని కలిగించే . 

ఆహారము క. చేప పొట్టు ఎరువువేసిన లి "పెద్ద 
“పెద్ద గుతులు తు. దిగి (చాకుపంట వృద్దిపొందు 

చున్న ది, 

లే jy 

La 

(! on ie 

వ 

A 

(రే 
టో 

hd 
గొ రెలమంద, కాపరి. 

ఇంకా మన తెలుగు జిల్లాలలో వొరిళే జప రకాల 
చేపల పేళ్ళలోో క్రొ న్నిటిని * 

ములలో తెలియుప పరచినాము, 

ఆ చేప పలరకాలన్నీ నాడా గవర్న మెంటు 
డిపార్ట్యమెంటు వారివద్ద "పెంచుకొనుటక్రు చిన్న పిల్లలం 
వాటినిగురించి తీసు కోవలసిన జాగత్త్ర వాటికి "పెప్టే ఆహో 
రము మొదలై న వివరములతో స్వల్ప ఖరీదుల కే నొరకునుం 
ఈ చేపల ల “పెంపకము అభివృద్ధిఅయిన్క మన జేశములోని మంచి 
రకాలను వి చేశాలకుకూడా ఎగుమతిచేయుట కవకాశములరా 
గలవు. 

న్యవసాయమను స్త అధ్యాయ 

Pr. 
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6 వారిర్యదావసి వారలు లేరు భువిసి.” 

విషయ సంగహము “నీటి సదుపాయములను 

బట్టి దేశ సంపద, నాగరికత యుండును_నీటి వనరులు సరిగా 
లేకుండుటచే తరచు క్షొమములు సంభవించును..ఆం|ధ్ర దేశము 
నందలి నీటి వనరులు గోదావరి ఆనకట్ట, కట్టుబడి 
రు 190 వేలు అయినది గోదావరి కాలువల'పె సాలీనా 7 
కోట్ల రూపాయల వ్యాపారము -దీని మొత్తం ఆయకట్టు 10 లక్షల 
ఎకరములు, పంట విలువ ౮ కోట్ల రూపాయలు --- కృష్ణా 
అనకట్ట(1898) మొత్తం ఆయకట్టు భూమి 968 వేల ఎకరములు- 

' పెట్టుబడి రు 220 లక్షలు -మొ త్తం వ్యాపారం 33 కోట్ల రూపాయి 

లుపంట విలువ 43 కోట్ల రూపాయలు పులిగడ్డ ఆనకట్ట, 'పెన్నారు 
' కాలువ, కడప-కర్నూలు కాలువ, మొదలైన ఇతర నీటి సదు 
పాయములు-.__పోలవరం ప్రాజెక్టు, దానిని కట్టినయెడల లక్ష 
యాభై వేల అడుగుల వరిమాణముగల నీరు నిలవ యగును. 
ఆనకట్టలు కట్టినను కృష్ణా, గోదావరి నదుల నీరు నూటికి 8 
వంతులకన్న అధికముగా ఉపయో గపడుటలేదు-_ తుంగభద్రా 
(పాజెక్టు, దీని జలవ్యావ్తి 188 చ॥ మై॥. అంచనా వేయబడిన 

ఆయకట్టు 10,00,000 ఎకరములు. ఇతర ఇరిగేషళా స్కీములు, 
(ప్రాజెక్టులు వాని వివరణములు. 

(ప్రావీనకాలమంనుండిన్చి నీటివనరులు సమద గా గల 

(పదేశములం'ే మానవసంఘములు నాగకికతేపొంది విల 

సిల్లినవి. -ఏనాదేశమందలి యాంగీస్కి_యాంగ్ నదీ (ప్రదేశ 
ములలోన్సు హిందూ దేశమందలి సింధు గంగా మైదానముల 

లోను ఆసియా మైనర్ బేళమందలి యూ,ఫ్రటిస్స్ క్రైస్ 
నదులతీరములలోన్సు ఈజిపు బేశమందలి “నెలునదీ తీరముల 
లోను యూరప్ ఖండము నందలి నైన్ నదీ (ప్రదేశము 

లోను నాగరితేకు “కేంద్ర స్థలములనదగిన నగరములు పుర 
ములు పట్టణములు వెలసియుండుట జగత్క_థ చదివిన 

వారి కందరికిని తెలిసిన నిషయ'మేకదా, 

నీటి వనరులు ఏయే (ప్రదేశములలో సమృద్ధిగా నుండునో 

ఆయా (ప్రదేశములు పొడి పంటలతో సకలభాగ్య "సంపన్న 
ములై ఉండును అక్కడి జనుల నా 

గరికతయున్ను అభివృద్ధి పొందును. 

గనుక అట్టి (ప్రదేశములు మన ఆంధ 

"దేశములో ఎక్క. డెక్క_డ నున్నవో 

గుర్తించవలెను, అందుకు గోదావరి, 
కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలు మొట్టమొదట "పీర్కొ_నదగినవి, 

ఈ జిల్లాలలో గోదావరి కృష్ణా నదులు గొప్ప జీవనదులై, 
'సంవత్సేరయ పొడవునను (పవహించుచుండుటచేత ఈ నదీ 
తీర (పదేశములందలి భూములు ఫలవంతములై నవి, గాని 
ఆనకట్టలుకట్టి, కాలువలు (తవ్వక ఫూర్వము నదీతీరములకు 
దూరముగానుండు (పబేశములకు నీతు వాలక్క వానలులేని 

'సంవత్సరములందు దుర్భితమములు తరుచుగా కలుగుచుండేవి, 

ఆనకట్ల్టలవలన్క నీరు వృధాగా 'సము[దములోనికి పోనీయక 
నిలువచేసుకొని కాలువలద్వారా దూరదేశములకు నైతము 
పారించుకొనుటకు మార్గ మేర్చడినది, నాటినుండిన్ని ఈ 
జిల్లాలలో కడుపునిండ తిండి దొరుకుచుండుట'చేత, ఇక్కడి 
జనులు నాగరికులె , సంస్కృతికి తో డ్పడు సంస్థలన్ని టను. 

పాల్షూన గలుగుతున్నారు. అందుచేత స్వే డెల్టా జిల్లాల 

లోని సహాయ నిరాకరణోద్యమముగురించి (పసంగిన్తూ సర్ 
కె, వి. శెడ్డినాయడుగారు “ ఇందుకు ఆనకట్ట కట్టిన కాటన్ 
దొరగారు కారణము ” అని చెప్పినారు, 

నీటి సదుపాయములను 

బట్టి దేశ సంవద, 

నాగరికత. 

(బిటిష్ ప్రభుత్వము మన దేశములో ఏర్పడక ఫూర్వము 
మన చేశమందు ఏళ్ళు "పెద్ద చెరువులు గలచోట్లను మాత్రమే 
పంటలు మెండుగా పండుచుండేవి, 'తేక్కి_న (ప్రదేశము 
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లందలి భూములు కేవలము వర్ణాధారములై ఉండేవి ; 

నూతులు బావులు (త్రవ్వించుకొని నీరు పారించుకొంటూ 

బాలా కస్టపడి రైతులు తమ పంటలు పండించుకొంటూ 

ఉండిరి, వర్ష ములు లేని 'సంవత్సరములందు కరువుల 

బాధవలన అనేకులు చనిపోతూ ఉండిరి, 1832.38 లో 

"తెలుగు దేశమంతటా మహాకాటకం 

సంభవించినది. ఒకొక్క సంవత్స 

రము వర్షము లెక్కు_వ చెరువుల 

గట్టు తెగిపోయిగాన్సి ఏటివరదలు 

ఎక్కు_వయిగాని భూములు నీటిలోమునిగ్సి పంటలు పాడగట 

పూర్వకాలమందలి 

కరువుల బాధ 

గాని ఆ చెరువులు నిండుగా నుండుటకును 

అందునేత్క ఇప్పటికిని ఈ జిల్లాల 

మయినది 

వర్ష ములే ఆధారము. ందు₹ 

లోన కొంతవరకు గుంటూరు జిల్లాలోను కరువు బాధ అమిత 
ముగానే ఉంటున్నది. 1896 లోను 1900 లోను అనంత 

పురం, గుంటూరు జిల్లాలందున్కు 1921-1922 లో బళ్లారి 

 కడప్క కర్నూలు జిల్లాలందును కరువుచాధ తీ వముగనుం డెను, 
18830-1840 లే గోదావరి జిల్లాలో కౌమబాధ తరు 

చుగా కలుగుతూ ఉండడముచూచి, (పభుత్వమువారు 

తమ నివారణ (ప్రయత్నాలు చేయడానికి ఫూనుకొన్నా రు, 
అప్పుడు గోదావరి నదికి ఆనకట్ట కట్టించి "కాలువలు 

గిదాదరి డెల్టా 
ణూదావరి నది wil) 

సాముర్ధకోట 
MII 8/54: 

త అని రె త 

మ అనా న కు ఆలు బు 

బంగా ౪ి 
కూణా జరుగుతూ ఉండేది, ఈ విధముగా అతి వృష్టి 
వల్లను అనావృస్థివల్లను పంటలు పాడయి, కరువు బాధ 
అధికమగుచుండేది, పెద్ద పెద్ద నదులు పొంగి పొరలునప్పుడు 
పంటలు పోవుటయేకాక భూములు సైతము పాడుతూ 
ఉండేవి ; (గ్రామాలు తుడుచుకు పోతూడండేవి, దాని 
నల్ల (పభుత్వమునకు నైతము ఆదాయము తగ్గిపోతూ 
ఉండేది. రాయలసీమ జిల్లాలలో వర్షములు తక్కువగట 
చేత తామ బాధ పూర్వకాలములో అత్యధికముగా నుండేది, 
కృష్ణదేవరాయల కాలములో పెద్ద పెద్ద చెరువులు (త్రవ్వించడ 

తీయించ్చి నీటి పొఠదల సదుపాయములు చేయిం-చవలసీన 
దని కాటన్ దొర (ప్రభుత్వమువారికి సిఫార్సు చేసినాడు. 
అతని సిఫార్సు (ప్రభుత్వమువారు ఆమోదించి, ఆనకట్ట కట్టుట 

కున్నుు "కాలువలు తీయించుటకును 
గోదావరి ఆనకట్ట, . (పారంభించిరి, గోదావరినది పడ 

కౌలువలు; కౌటన్దొర మట్రి కనుమలలో అరేవియా సము 

(ద్రానికి 50 మెళ్ళ దూరాన పుట్టి, 
తూర్పు=దతీ ణంగా (ప్రవహించి బంగాళాఖాతములో పడు 
తున్నది, దీని పొఢవు 900 మైళ్లు, మంజిర్క (ప్రాణహిత్మ 
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ఇం(ద్రావత్సి శబరి అనే ఉపనదులు దీనిలో పడుతున్న 8 

శబరితో కలిసి సినపీమ్మట ఈ నది అతిసుందరములయిన పాపి 
కొండల నడుమగా (పవహీంచును, 

తేక్కు.వ; లోతు ఎక్కు_వ. పోలవరంవద్ద ఇది వాలా 

వెడల్పుగా నుండును, రాజమహేంద్రవరము దాటిన 
తర్వాత ధవళేశ్వరము వద్ద దీనికి 1877 లో ఆనకట్ట 
కట్టినారు, అక్కడనుండి ఈ నది గౌతమి, వళిస్థ 

కృష్ణాడెల్పా 

అప్పుడు దీని నెడల్పు 

కృష్ణానది 

ఒ₹వెజవాడ ఆనకట్ట 

ఈ లండు అనే శెంగు పాయలుగా చీలి ప్రవహిస్తున్నది. 

పాయలకును సడుపునున్న రాజోలు 

తాలూకాలకు మధ్య డెల్టా అనిన్నిం గొతమికి తూర్పునగల 

కాకినాడ, రాగుచంద్రప్రురం _ తాలూకాలకు తూర్పు 

డెల్టా అనిన్ని వశిస్థకు పడమటను ఏలూరు వరకును 

వ. భూమికి “పడమటి జెల్లా అనిన్ని “పేళ్ళు,  ధవళే 

శ్యరంవద్ద కట్టిన ఆనకట్టకు Fg 1,90,00,000 లు కర్చయి 

నదీ; కీని నూటికి 17 చా! ఆదాయం గిట్టుబడి అవు 

అమలాపురం, 

29 

నీటివనరులు 

ఇంత గిట్టుబడి మరి చేనికీ లేదని చెప్పవచ్చును, ' 

ఆనకట్ట నాలుగు భాగాలుగా ఉన్నది. ధవళేళ్ళగభాగము 

4889’ (అడుగులు, ర్యాలి భాగము 268659”, మద్దూరి 

భాగము 1ర్ర్0ి, వి శ్రే శ్యరం భాగము 2550, ఆనకట్టపెని 
రి వుట్టళ్లు కలవు. వీటివల్ల గోదావరి (పవాహమందలి నీరు 

వృధా కాకుండా అదుపులో ఊంచుకోవచ్చును, తూర్పు 

డెల్లా 4560 చ, (2,50,000) _ఎకరాలు 3 

తున్న ది. 

మెళు, 
య్ 0౧? 

మధ్య డెల్లా 500 చ, మెళ్లులు (1,75,500), ఎకరం "లు, 
పడమటి డెల్టా 100 చ. ముళ్లు 4ఉర్5,000 ఎకణాలు సాస 
లోఉన్న ది. ఈ ఆనకట్ట (క్రింద సాగుబడి అవుతున్న భూమి 
మొ త్రముమోద 8,80,500 ఎకరాలున్న ది. ఇం'తే'కాక్క 

రెండవపంటకో సాగుబడిలోగల భూమి 2,50,000 ఎకరాలు, 
తూర్పు డెల్లాలోని 'కాకినాడ-సామర్ద కోట కాలువ పడ 
మటి జెల్టాలోని ఏలూరు కాలువతో కలిసి పొరను, మధ్య 
డెల్టాలో. అందమైన కక్ తోటలు మెండుగా కలవు 
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ఆంధ్రనర్వన్వము 

ఆనకట్టనుండి తీసిన కాలువలద్వారా ఏ-డాదికీ 11 నెలలు 

నీరు పారుతూ'నే ఉండడంవల్ల పడవలె సుమారు 7 కోట్ల 

భూపాయలు విలువగల వ్యాపారం సాగుతూ ఉన్నది. 

మొర్తేం పంట ఆయకట్టు 10,00,000 ఎకరాలు; పంట 

విలువ రీ కోట్ల రూపాయలు, 

గోదావరి ఆనకటకటిన కొది 'సంవత,రముల ే కృష్ణానది 
టట ది గ కి 

మిదను ఆనకట్ట కట్టినారు. దీనికి పెట్టుబడి రా 

1,82,00,000 లు. గోదావరి వలెనే కృష్ణానది నైతము 
పడమటి కనుమలలో నే మహాబలేళ్వ 

కృష్ణా ఆనకట్ట, రము వద్ద పుట్టి, బొంబాయి రాజ 

కాలువలు ధానిగండా దక్షీణము వైపు (ప్రవ 
హించి హైదరా బాదులో తూర్పు 

వైపు తిరిగినది. అక్కడ దకీణ దిక్కునుండి ఉత్తర 
దిక్కుగా (ప్రవహిన్తూ పోయే తుంగభ(ద్రానది దానిలో 

పడుతున్నది, కృష్ణా నదికి తుంగభ[ద్ర భీమ అనేవి ఉప 
నదులు. నల్లమలలచే కొండలగుండా తూర్పు కనుమలను 

దాటి బెజవాడ 'సమిపమున మరల శెండు కొండలనడువను 

ఆరుఫర్లాంగుల వెడల్పున (ప్రవహిన్తూ వచ్చే ఈ కృష్ణానదికి 
ఆనకట్ట కట్టిరి, ఆనకట్ట పొడవు ఆరు ఫర్లాంగులు 

దానిపై ఆరు వట్టర్లు గలవు. కృష్ణానది నీరు సుమారు 

95,000 చదరపు మైళ్ల మేర వ్యాపించియున్న భూముల 

కుపచరిస్తున్న ది. బెజువాడనుండి ఓ0 మైళ్లు పోయిన తర్వాత 
ఈ నది రెండుపాయలుగా -వీలినది ఆ శింటికిని నడు 
మను దివి యను ద్వీపము ఏర్పడినది. ఈ నది పొయలగు 
టవల్ల రెండు "పెద్ద డెల్లాలు సైతము. ఏర్పడినవి. 
డెల్టా క్రొల్లేటివరకు 1060 చ, మైళ్ల మేరన్కు పడమటి డెల్ల 

950 చ, మెళ్ల మేరను వ్యాపీంచినవి. తూర్పు డెల్లాలో 

ర్స్80,000 ఎకరాల భూమిన్ని, పడమటి డెల్లాలో 8,89,000 
ఎకరాల భూమిన్ని మొత్తము 9,68,000 ఎకరాల భూమి 

సాగవుతున్నది. 'చెజవాడనుండి పోయే కృష్ణ "కాలువ, 

గోదావరినుండి వచ్చే పడమటి కాలువ ఏలూరివద్దను కలి 
యును, గుంటూరునుండి మద్రాసు వరకున్ను పోయే బకింగ్ 

హామ్ కాలువను గోదావరి కాలువను ఈ కృష్ణకాలువ కలుపు 
తున్నది. కృష్ణానది కాలువలలో ఏ-డాదికి 10 నెలలు పడవలు 
నడున్తూఉాంటవి 3 12 లతల రూ॥ విలువగల కలప వ్యాపార 
మున్ను, 8 కోట్ల 40 లక్షల రూ॥ విలువగల ఇతేర 

తూర్పు 

వ్యాపారమున్ను (పతి సంవత్సరం సాగుతూ ఉంటుంది, 

ఈ కృష్ణు ఆనకట్ట కట్టడానికి 2 కోట్ల 20 లక్షల రా॥ 

కర్చు అయినది, ఈ "పెట్టుబడికి సాలీనా 1837 గిట్టుబడి 

అయే లాభము (ప్రభుత్వమునకు వస్తున్నది. 

దివి ద్వీపములోగల భూములకు 7 'సంవత్సరముఆ 

(క్రిందటి వరకున్ను ఎంజిన్లతో నీరు సరఫరా చేస్తు ఉండే 

కృ ష్ణ కు తూర్పు గట్టుకాలువలు 
జో 

పి Fase ._ఏటారు కాటవ 
న 

రైెవిస్ కాలబవ 

ఎగువ పుర్ణేరుకాలవ 

గుడివాడ కాలువ 

తూర్ప కాలువ 

తూర్చుకాలువ 

వారు ఇప్పుడు తూర్పు గట్టు "కొలువు, 1935 టో పులిగడ్డ 

ఆనకట్ట కట్టిన తర్వాత (త్రవ్వడ 

మయినది, బందరు కాలువకు 4 

మెళ్ల re కృష్ణ ఒడ్డు నను 

'సరించిపోయి్యి పులిగడ్డవద్ద కాంక్రీట్ 

ఆనకట్ట మిదుగాసాగ్కి దివి ద్వీపమున కంతటికిని ఈ "కాలువ 
కావలసినంత నీటి సరఫరా చేస్తున్నది, దీనివలన 77000 
ఎకరాల భూమి సాగవుతున్న ది, హిందూ దేశమందలి 

కాం కీట్ ఆనకట్ట లన్నిటను ఇది. బాలా "పెద్దది, దీనిని 
కట్టడానికి 58 లక్షల రూ॥ కర్చు అయినది ఈ "పెట్టు 

బడి. సై లాభము 7, 
ఈ కృష్టా గోదావరి నదులకు ఆనకట్టలు కట్టి నీరు. 

పులిగడ ఆనకటు, 
a ఠి 

తూర్పుగట్లు కాలువ 
అ 
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అదుపులో "పెట్టుకొనీ కౌలువలచ్యారా భూములకు నీరు 
పాఠిస్తున్నా, గోదావరి నీటిలో 6% పౌలును కృష్ణా 
నీటిలో 7% పాలున్ను మాత్రమే సాగుబడికి ఉపయోగ 

ఆంధ్రబేశములో ఇంకనుగల నీటి పారుదల 

5 మెనరు 'సాజెక్టులు. 6. లు 
పెన్నారు కాలువ “నెల్లూరు జిల్లాలో (ప్రవహిస్తూఉాన్న 

'పెన్నకు 'సంగంవద్గన్కు నెలూరు వద్దను 1860 లో ఆనకటలు య ౧౧ (గ) లు 

కట్టించిరి, సంగం ఆనకట్టనుండి 

దువ్వూరి చెరువ్రకున్కు కనిగిరి 

చెరువుకును కాలువలు గలవు 

కనిగిరి చెరువు ఉత్తర సర్కారు 
లలోని చెరువులన్నిటను “పెద్దది, 

చమరియొక "కాలువవల్ల “నెల్లూరు 

వరువుకు నీరు సరఫరా అవుతు 

న్నది, "నెలూరు. ఆనకట దిగు 
య ల 

వను 20 మెళ్ల దూరములో 

ఇంకొక కాలువ ' సన్వేపల్లి 

మొదలయిన చెరువులకు నీటి 
సరఫరా చేస్తున్న ది ** సంగం 

ఆనక ట్లకు రెండు అడుగుల జబళ్తా 8 

వట్టర్లు గలవు. ఈ ఆనకట్ట జశంటళకవ్-ో 
దిగువను సుమారు 1,65,000 
ఎకరాల భూమి సాగుబడి అవు 

తున్నది, దీనికయిన కర్చు 70 

లకుల రూ॥ ; ఆదాయ లాభము 

6%. 1921 లో మోపాడు రిజ 
ర్వాయరు షమ నివారణ కె 

కట్టబడినది. దీని (క్రిందగల ఆయకట్టు 7000 ఎకరాలు, 

చీని కర్చు 28 లతల రూా॥; ఆదాయ లోభం సుమారు 
10%, ఇది తరుచుగా కరువులు వస్తూడాండిన. స్థలములో 

కట్టడమువల్ల దీని ఉపయోగము ఎక్కువగా నున్నది. 
కడప కర్నూలు కాలువ 3: తుంగభ ద్రానదికి కర్న్నూ 

లుకు 15 మైళ్ల దూరాన సుం కేసులవద్ద ఆనకట్ట కట్టబడినది, 
అక్కడనుండి ఒక కాలువ తుంగభద్ర (ప్రక్క_నే 50 మైళ్లు 

చెల్లి) కడపవైపు తిరిగి కడప జిల్లాకు పొరుచున్నది, 

ల్ 

FF గో 
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మ | 

నూ న్. మ 

లాభ ంవస్తున్న ది ° 

తక్కువ. 

ఆలాణణటులు 

(తోవలో కలికుందు నదికలియును. ఇది కుందు, "పెన్నారు 
నదుల పె ఆనకటలమోిదుగా (ప్రవహిస్తున్న ది, ఎత్తు పలాలు యా (J) అలి అలీ "ఖని. 

గావుండుట చేత పడవలపై వ రకము సాగించుటళకు వీలులేదు, 

ఈ కాలువను, ఇంగ్లాండులోని ఒక కంపెనీవారు 1875 లో 

(త్రవ్వించి (ప్రభుత్వానికి 8 కోట్ల రూపాయలకు అమ్మిరి, 

కడప కర్నూలు జిల్లాలలో 80000 ఎకరాలు సాగుబడి య 

అవుతున్న వి, వర్ణములు మెండుగా వున్నప్పుడీ కాలువ నీరు 
అక్కరలేదు. దీని "పెట్టుబడిని నూటికి 9 అణాలవంతున 

_ రర్టూలు కడపకాలవ 
సుంకేసుల ఆ నకట్టు 

% 

కడప; 

దీనికి ఖర్చు ఎక్కువ, ఆదాయము 

నాగావళి డెల్టా :_1909 లో విశాఖపట్టణం జెల్రాత్రో 

తోటపలివద్ష ఇస్యలేటరు కట్టబడినది, అక్కడనుండి 22 ౧౧ టు వ్ 

మెళ పొడవు కాలువ (త్రవ్వబడినది. 
రఎరగం 

28,000 ఎకరములు ; ఖర్చు రూ, 

ఆదాయం త్యో, 

భవానీ చెరువు ;---గుంటూరు జిల్లాలో భవానీ నదికి అడ్డ 

దీని (క్రింద ఆయకటు 
(A) 

18,00,000 లు 



పుధినర్వన్వము 

ముగా (ప్రాజెట్ట కట్టబడినది, HAS హు Se అనకట్ట ;_.ఈ్రః ఆనకట్ట 1898 లే కట్టేరి, భ్ లు లా 
సడ అవుతున్న ది. చీని ఖర్చు 23 లక్షలు ఆదాయం 1 ఆయకట్టు 25,200 ఎకరాలు; ఖర్చులు 6,00 ,000; 

హః నషం కొదిగా కలుగుతున ది, పోలవరం ప్రాజెక్టు : కానక స డెల్లాలో అన్న ంపల్లె బట లు ఏ A 
లాకువద్ద దీనికి కాలువ వున్నది. దీని [కింద సాగు 18,200 బకింగుహోం కౌలువ :-_--బది వ్యాపారానికి ప్రసిద్ది తూర్పు 
స్ట... ఖర్చు 17,00,000, ఆదాయం the ' తీరాన్ని మ(ద్రాసునుంచి కాకినాడకు పోతూ హ్. 

లోల న రం అ ఈ రై ప్రాజెక్టు జిల్లాలను కలుపుతున్న ది, ర! 
రాజమహ్ీా హాం(ద్రవరమువరకు తిగ్రి1 మైళ్లు దావర్ గౌతమి గోచావ 
న్నవి. దీనికైని రూ. 90,00,000 అ 
వ్యాపారం జరుగుతున్న ది, దీనికై న 

ఖర్చు రూ 9100000 ల; ఆడా 

యం 1.25%, 

ఎపెవన్నీ (ప్రస్తుతం. _అమలులోవున్న 

(పా జెప్టలూ, నీటీ వనరులూను, ఆంధ 
దేశంలో నీటి వనరులకు ఇంకా ఎన్నీ 

సదుపాయాలు కావలస్ీ ఉన్న వి. వాటి 

లో ముఖ్య మైనవి "jane 

విశాఖపట్టణం జిల్లా నాగావళి 

శెగ్యులేటరు సీ స్ము_ము నాగావళి జర్వా 

యదు, స 

తూర్పు గోదావరి జిల్లా ;-_క్రోరిం: 

"గాలంకా 1. శబరీ రిజర్వాయరు 

స్క్్ము ; ది (పస్తుత ౦ న్ 

చేయ 1. 
శ్రీకొకుళం ప్రాజెక్టు ఈ ప్రాజెక్టు 1900 సం[లో 

ఫ్లూరర్తి అయినది. దీని (క్రింద, సాగుబడి 69,550 ఎకరాలు; 
ఖర్చు 2,89,000; ఆదాయం 1%, 

ప. గోదావరీ : (1) అనుములంక ప్రాకెక్టు (వ్ర 
క్ (2) కానూరు స్కీము (8) కొల్లేరు అంక 

| = ఢొజెష్ట 
కంభం చెరువు :-ఇది 1596 లో ఫూర్చి ర్రిఅయినది. ఆయ కృష్ణా బిల్లా తమ్మిలేరు బుడమేరు స్కీములు, కట్టు 8, 000 ఎకరాలు ఖర్చు 86000; ఆదాయం: లాభము గుంటూరు : కృష్ణా రిజర్వాయరు గంబ్లేగమ్మ రాకెట్టు గానే వున్నది... వ. (పత్తూరు పంపింసస్కీ_ము. 
మార్కాపురం చెరువు :' ఈ చెరువు 1909 సం||లో నెల్లూరు జిల్లా ;_ రాళ్ల పోడుస్కీ_ము, గుండిపొోలెం 

నిర్మింపబడినది. దీని (కింద ఆయకట్టు 2,800 ఎకరాలు; రిజర్వాయరు; పులికొండ్క వెంగలపురం రిజర్వాయరు, 
దీన్ని కట్ట డానికయిన ఖర్చు 1 329,000. నష్టము మోదీ 'కర్నూలు ; తోొక్క_పల్లి జాక్కుు వెలినోడె 
నుత కం రిజర్వాయర్ల, 
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పోలవరంస్కీము :--_మన నోదావరివంటీ "పెద్ద సదిలోని 
నీరు నూటికి ఆరుపాళ్లే ఉపయోగపడుతున్నది. మిగిలిన 
94 పాళ్లు నీరును సముద్రములో పడి వృథా అగుతున్నది. 

ఇట్లా నీరు వ్యయపడి పోకుండా నీటి న్మీములు ఆలో 
చిస్తున్నారు. “శబరి” వద్గ అడకటకటి, నీటిని నిలువ —D య ss 0 లు | 

చెయ్య డానికి ఆలోచనలు సాగుతున్న వి. 

ఈ న్కు లన్నిటికన్నా "పెద్దది పోలవరం స్క్్ము, 

ధవళేశ్యరమునకు 26 మెళ ఎగువను అడకటకటుటకు అవ యంం ఉట ట్ 
£500 అడుగుల పొడవు 120 అడు 

గుల ఎత్తున ల అడ్డకట్ట కట్టిన యెడల్క ఇక్కడ లమా యాళ్ల 

వేల అడుగల పరిమాణము గల నీరు నిలువచేయవచ్చును, 
దీనికి తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలగుండా 
రెండు కాలువలు (త్రవ్వినయెడల రెండు లక్షల . యాశ్ళవేల 

ఎకరముల భూమికి మొదటి పంటకున్ను, లకు ఎకరాలు 

యైబడిన భూమికి రెండో పంటకున్ను నీరు సప్లయి చేయ 
వచ్చును. ఈ నీరు సంవత్సరం పొడుగునా వుండును, 

ఇంతే కాకుండా ఇక్కడ విద్యుచ్శక్తికూడా తయారు 
చేయవచ్చును, 

ఇరిగేషకొ డిపొర్టుమెంటువారు ఈ స్క్ముకు కోవల 

సిన (ప్రయత్నము చేయుచున్నారు. దీనికి 10 కోట్ల 
రూపాయలు ఖర్చు అవుననీ అంచనా వేసీనారు, 
ఈ పదికోట్ల రూపాయల పెట్టుబడిమిదను 80 లక్షల. 
రూపాయల ఆదాయం వచ్చును. అంటే నూటికి అయిదు 

రూపోయలకుపెగా ఆదాయం వచ్చునన్న మాట | 

ఇతే కృష్లానదికికూడా పంటకొలువలు కరకటలు య AE లు 

కట్టినయెడల సాగుభూమి అధికమై దేశం పొడిపంటలతో . 

పచ్చగా నుండ్కి _సుఖాస్ప్సదంగాన్కు _ సుభికుంగానూ 
వుండును ! 

కడప :---పాపఘ్ని పుల్లంపేట రిజర్వాయర్లు, ఇవి 

గాక బళ్లారి అనంతపురం, కడపు కర్నూలు జిల్లా లన్నిం 

టికి తుంగభద్ర (పొజక్టున్నుు కర్నూలు కడప్క చెల్లూరు 

జిల్లాలకు సంగమేశ్వర (పొజక్టున్ను ముఖ్యంగా ఆవాసరము, 

అనంతపురం జిల్లాకు పెన్నార్కు కుముద్వతీ (ప్రొజక్టులు 

అవాసరం, 

సీటీవనరటు 

కొత్త (ప్రా జెక్టులు ee 

తుంగభద్రా (ప్రాజక్టు శీ బాగ్ ఒడంబడికలో ముఖ్య 
స్థానాన్ని వహీంచినది. రాయలసీమలో అందరున్ను 
తుంగభద్ర (ప్రాజష్ట్రకై పలవరిన్లూ ఊన్నారు. చానిని 
గూర్చి కొంచెం వివరించి తెలుసుకోవలెను, 

తుంగభ్రానదికి హోస్పేటవెని 8 మైళ్ల దూరంలో 
మలాపురంవద్ద. ఆనకట్ట కళ్ట్రే స్థలము కలదు. దీని జల 
వ్యా ప్పి 135 చ॥ మళ్లు 3 అంచనా వేసిన ఆయకట్టు 
సుమారు 10,00,000 ఎకరాలు, ఎట్లనిను 

తాలూకాలు 

అనంతపురం జిల్లాలో గుత్తి తాలూకా 1,28,000 ఎ, 

కర్నూలు జిల్లాలో ప తికొండ్క a mn 1,60,000 ఏ, కర్నూలు తౌలూకొలు 

దీని ఏర్పాటువల్ల రాయలనీమలో మొన బాధ చాల 
వరకు నివారణమగును .౫గత 80 “సం! నుండి దీన్ని 
గురించి వీచారణ జరుగుచునేవున్న ది, తుంగభద్ర నీరువల 
“నేలలకు నష్టమని (ప్రజలలో ఒక అపోహావున్న ది, కాని 
వ్యవసాయ శాఖవారు ఇట్టి అఫి ప్రాయము సరియైనది కాదని 

బుజువు చేసినారు, - 

వె ప్రొజప్టలే కాక్క చిన్న చీన్న దొరువులు నూతుల 
లోని జలాన్ని తోటలకూ, మెట్ట _క్రైర్లహాూ ఉపయోగించ 
వచ్చును. మెసూోరులో వలె నై తులకు చవకగా విద్యుచ్భ శ్ 
ససెచే సే పంపులతో వీటినుండి నీళ్లుతోడి వారు లాభ 
సాటిగా వ్యవసాయము చేయవచ్చును, 

ఆంధ్ర జిల్లాలలో వ్యవసాయాని కుపయోగించే నూతులు 

శెండు రకోలుగా పరిగణించవచ్చు ; (1) రిక Us 

అయిన పల్లపు ఆయకట్లు గలవి ; (2) ఇతర ఆయకట్లు : 
గలవి, 

“తెలుగు జిల్లాలలో ఈ రెండు రకాల బావులు, వొటీ 

(క్రింద ఆయకట్టు (ప్రదేశం ఈ (ప్రక్క. పట్టీలో వివరించి 
"సాము, 
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ఆంధ్రసర్వాస్వము 

మొదటి ఆయకట్టు రెండవ ఆయకట్టు 

జిల్లొ "పేరు 

విశాఖపట్నం 8451 

తూ. గోదావరి 41 

'ప. గోదావరి. 1 

కృష్ణో 
గుంటూరు 1524 

“నలూరు 2901 

కడప 11448 
ఆనంతపురం 11294 

బాకి 1437 

కర్నూలు 1040 

చిత్తూరు 27222 

ఆ. జి. మొత్తం 60859 72972 103689 288620 
524076 చెన్న రాజధాని - 255508 

నెం జిల్లా "పేరు 

విశాఖపట్నం 

తూ, గోదావరి 

పు నోచావరి. 

కృహో 

గుంటూరు 

“నెల్లూరు 

కడప 

అనంతపురం 

బళ్లె"రి 

కర్నూలు 

అని 

అ ౦-౩ ర అ జలు శం ౫ 

ws 

ఆ, జి, మొత్తం 42855289 26918857 18401806 8605410 2899570. 

5728 

519 

త్రిల్ 

9680 
46283 

16812 

12027 

2706. 

42 

26802 

56కి 
11 

810 
872 

7598 
9455 

28524 
28416 
6993 

11709 
. 14048 

రకంబావులు ఎకరాలు రకంబావులు ఎకరాలు 

811 

100 

. 1422 

8410 

12990 

29548 

85502 

56662 

12522 

10674 

20654 

1939-40 ఇరిగేవళా రిపోర్టునుండి. 

"తెలుగు జిల్లాలలో మొత్తం వి స్టీర్ణయమలో ఎంత సాగు 

చేయడానికి వీలవునో, అసలు సాగు అవుతున్న దెంతో, నీటి 

సదుపాయముగల భూమి ఎంత వున్నదో, సాలీనా నీటి 

సదుపాయం ఎంత భూమికి జరుగుతూన్న దో, అందులో 

ముదటిపంట పండేభూమి వి శీర మెంతో, శండోపంట 

పండేభూమి వి శ్టీర్లమెంతో తెలిపే పట్టికకూడ ఈ దిగువ 

ఈ పట్టికయున్నూ, (ప్రక్క పట్టికయున్నూ మద్రాసు 

యివ్వబడినవి. 

సాగుబడి భూమీ వివరములు; జిల్లాలవారీగా 

త్ర 

మొత్తం 

విసీరం 
ఆజం రా 

_ ఎకరాలు 

5168262 

8980698 

_ 1581869 

2229917 

8683824 

_ 4860658 

8648891 
48070583 
8790752 
5087200 
8778865 

(పభుత్వమువారి ఇరిగోవను రిపోర్టుయొక్క_ ఆధారముె 

4 ర్. 6 7 8 9 

సాగుకు వీలగు సాగుచేయ నీటిపారుదల నీటి పారుదల నీటి పారుదల మొత్తం 

భూమి బడిన భూమి సదుపాయము గల ఎకరాలు గలవఎకరాలు 7,8 

ఎకరాలు ఎకరాలు గల ఎకరాలు 1వ పంట 2ివ పంట ఎకరాలు 

2768786 2107931 : 216956 ౨00474 25608 226074 

1998289 - 1854799 509768 . 465794 . 149848 615642 

_ 92585 975806 608129 499153 175186 674289 

1666288 1230649 656927 519084 8488 522517 

2710850 24148310 390982 878724 2299 8760283 

2890032 2148986 380666 85127 16574 101701 

8069264 2584224 55406 46890 751 54041 
8554878 2050986 154874 1496883 68369 218052 

21448397 156451 167799 1839124 — 25589 164713 

8018094 1489402 849895 288282 41890 “267462 

1809804 892812 113908 89788 27499 117287 

756181 838357751 

తెన్నారాజరోని మొర్తం 78016188 47579441 883600357 7277199 5796270 185910 6982180 
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అడి 

విషయ క అడవులు, (ప్రాచీన రాజ 

నీతి; అడవుల పోషణ సంరక్షణకు తగిన కట్టుదిట్టములు 

ఎట్టుండెనో (ప్రాచీన Sn కౌటిల్యుని అర్థ శాస్త్రము, 

ఇకనీ మొ॥నవి చదివి తెలుసుకొనవచ్చును. అడవులు ఎక్కడ 
"పెరుగును ? ఎండవేడి వర్షములు ఎక్కువగానున్న (ప్రదేశ 

ములు---ఆంధధ దేశములో అడవులు చెన్నపురి రాజధాని 
లోని మొత్తం అడవులలో 40/, గాని ఆదాయము త్రో 

మాత్రమే. మన ఆంధ్ర దేశమందలి అడవులలో దొరికే 
పదార్థములు ;---ఆహార పదార్థములకు, గృహ నిర్మాణమునకు, 

ఉపకరణములకు మొ॥ వాటికి పనికివచ్చే అడవి వస్తువులు---- 

కర, కలవ ;. వాటి ఉపయోగాలు--మానవుని జీవితములో 
పుట్టినది మొదలు చనిపోయిన వరకును కావలనిన వస్తువులకు 
ఎట్టుపచరించునో_ బొషధములకు కావలసిన వనమూలికలు 
మొ॥ చేతి పరిశ్రమలకు, కుటీర పరిశ్రమలకు కావలసిన అడవి 
వస్తవులు-- (శ్రీ శొంఠి కామేళంగారు పరిశోధన చేసి, కర్రను 
ఇనుమువలె నిలువచేసుకొనే పద్దతి కని పెట్టిరి..__ పట్టికలు--- 
ఆంధ జిల్లాలలోని అడవులు---అక్క_డ దొరికే ముడి పదార్థాలు, 
వాటి ఉవయోగాలు. ఆంధ దేశమందలి రిజర్వు అడవులు 

అడవి జంతువులు. 

"దేశముయొక్క ఆర్థిక సంపదకు అడనులు అనేక విధ 

ముల తోడ్పడు తున్నవి 3 గనుక్క ఆంధ్ర దేశమందలి 

అడవులను గురించి కొ న్ని ముఖ్య విషయములు 'తెలుకో 

వలెను, 

(పావీన కాలమునుండిన్ని అడవుల ఉపయోగము మన 

దేశమందలి రాజులు, (ప్రజలు పొందుతూనే న్నారు, 

భారతీయుని నాలుగు ఆ(శ్రమాలలోను వానప్రస్థ సన్యాసా 

శమములు అనే మూడవ నాలవ: ఆ(కమాలు శెండున్ను అ ౧ 
త డవన్రలలో సాగించవలెనన్న నియమము (పొవీన కాల 

మందలి ఆర్య భర్మము. రాజులు వేటకోసము అడవులను 

బట్టి గూడా ర అభివృద్ధి ఎక్కువగుచుండంను. 

భద్రమగా కాపాడుకొను చుండిరి. యోగులు జొపధ 

ములకై .వన మూలికలను తెచ్చు 

కొనుటకు అడవులకు పోనుచుండిరి, 

అడవులలో నివసించు 

మంచి యోభు'లై, అడవి దుర్దములను 

న రాజులకు ఎక్కువగా తోడ్చడుతూ త 

ఇంకా అనేక విధముల అడనులు ఊపచరిన్తూఉన్న వని 

గుర్తించి (ప్రావీనకాలమందలి రాజులు తేమ (పభుత్వమందు 
అటవీ శాఖను ఏర్పరచి ఉద్యోగులను ప్రత్యేకముగా నియ 

మించి అడవులను సాలించుకొనుచుండిరి, - కౌటిల్యుని 

అర్థ శాత్రము శుక్రనీతి మొదలయిన (పావీన రాజకీయం 

ఆర్థిక-నీతి శాశస్రుములందు అడవులగురించి (ప్రత్యేకముగా 

కొన్ని (పకరణములు గలవు. 

అడవులు - 

ఇ (ప్రాచీన రాజనీతి కిరాతులు 

అడవులు దట్టముగా “పెరుగుటకు నూర్యరళ్శి, వర్ష ములు 

మెండుగా నుండవలెను, ఈ శెండును ఎక్కు_వగాగల 

ఆ(ఫికాలోను దక్షీణ-అ.మెరికాలోన్సు మన -జేళమందలి 

అ స్ఫాములోన్యు బర్మాలోేను అడవులు ఎక్కువ దట్టముగా 

ప అందలి వృషములు నైఠతము. ఏపుగా "పెరిగి 

యున్నవి. అడవులు దట్టముగా 

"పరిగిన కొలదిని వర్భ ములు. అధిక 

ముగా కురియుచుండును ; దానిని 

బట్టి కీతోస్షస్థితి సైతము మారు 
భూనుట్టమునక ప ఉండే పర్వతములను 

మన 

అక్కడక్కడే 

అడవులు 

ఎక్కడ పెరుగును ? 

చుండును, 

"దేశమందు ఎక్కడెక్కడ కొండలు గలవో 

అడవులు దట్టముగా “పెరిగియున్న వి, 

(ప్రఖ్యాతి రామాయణాది (ప్రాచీన కావ్యాలలో కనబడు 

ద్ ండకారణ్య 

199 



జన్ లం కటముణగా ల కొండలు వానమేఘాలను 

పోనీయక' నిలుపుకొనుటచేత్య అక్కడ 
ప "మెండుగా. కురియుచుండును, అందుచేత 

డల: పెనున్న. అడవులను పాడుచేయగూడదు... చీనా 
జేళములోని కరువు అక్కడి అడవు 
లను మేకల మందలు పాడుచేయ 

డమువల నే వస్తున్నదని అమెరికా 
యి శాలి 

లోని వ్యవసాయ 

చెప్పిన మాట అక్షరాల నిజము, 
ఆమెరికా  పెళీములోగససాడా ఇట్టి దృష్టాంతాలు ఎన్నో 

ఉన్నవి. గంజాం విశాఖపట్టణము జిల్లాల కొండలలో 
కొందరు ఆదిమనివాసులు కొండదరియలలోని చెట్లు ెల్ల 
గించి ఆకు ఆలమూ కాల్చి “పోడు” వ్యవసాయము 
చేసుకొంటున్నారు దానివల్ల భూసారములేని బోడి కొండలు 
తేయారవుతున్న వి, కొండ లెక్తుగాడన్నా చెట్లు లేని 
యెడల మేఘాలను ఆకర్షి 0చలేవు, అట్టి కొండలవలన 

* 3 ళ్ వ వము కురియదు. అడవులు నళిస్తే వానలు అన్ని చోట్లను 
సరిగా పడక ఒకచోట్క అతివృష్టివల్ల వరదలు వచ్చి పంటలు 
"ల గించుకొని పోవడమున్ను, మరియొక అనావృస్థి వల్ల mm 

ఇఒ ౧ పంటలు పోవడమున్ను సంభవిన్లూ ఉంటుంది. 
ఒరిస్సాలోని వరదలకు ఛోటా నాణవ్రూరులాోని అడవులు 
నశించడమే కారణము, ఆవిధంగానే రాంచి (ప్రదేశం 
లోని అడవులు కొట్టి వేయడంవల్ల నే బీహోరులోని నీట్రి వన 

ఆక "ంది ఆఊజపలత్య 

కొంకల 

క్యాస్త్రజ్ఞుడు 

రులు పాడై నవి, అడవులు దట్టంగా ఊండేచోట వర్షం 
మెండుగా పడడమే కాక వాననీట్రిని అడవులు వీల్చుకొన్సి 
నదులకు వరదలు రాకుండా నదులలోన్సి 
హీంచేటట్లు చేయగలవు. 

నీతు సరిగా (ప్రవ 

అంధ చేళంలో విశాఖపట్టణము గోదావరి జిల్లాలలోని 
ఏకెన్సీ ('ప్రాంతముఅందున్ను , రాయలనీమలోని _ క్రడ్రప 
కర్నూలు జిల్లాఅందున్ను , చిత్తూరు జిల్లాయందున్ను మంచి 

రకం అడవులు ౫ లవు, ఇందులో 
విశాఖపట్టణం, సోదావరి, కర్నూలు 
జిల్లాలలోని అడవులు వాలా ఫురా 
తేనమైనవి, వీటిని గరించి ఘన 

ఆడవులుగల 

[వ దేశములు 

a 

రామాయణములోను సము[ద్రగుఫ్తుని దండయాత్రల చరిత్ర 

లోను వర్ణనలు గలవు, గాని ఆం(ధ బేశమందలి అడవుల 

విలువ ఇప్పటికి అంతేగాలేదు. మద్రాసు రాజధాని అంత 

టను అడవులనుండి వచ్చే రాబడిలో ఆంధ్ర జిల్లాల అడ 
వులనుండివచ్చే ఆదాయము తో మాత్రమే, అడేవులు ఎక్కు 

వగా లేకపోలేదు, మద్రాసు రాజధాని అంతటనుగల అడ 

వుల- మొత్తంలో ఆం(ధ్ర జిల్లాల అడవుల మొత్తం 407; 

అయినా రాబడి విషయంలో రాజధానిలోగల అడవు 

లన్నిటనుండి 50 అతల రూ॥ ఆదాయం వన్తూడంటే 

డాక్టరు శొంఠి కామేశం, చి. ఇ. (మెచ్), ఎమ్, ఇ. (అనర్భు,, 
ఆనర్చ్బు డి. ఎన్. ని. (ఆంధ్ర), ఎమ్. ఇ. ఇ, (ఇండియా; ళ్ 

ఫారెస్టు డిపార్దుమెంటులో ఉన్నత పదవిలో నుండిరి. 
కర్రకు చెదపట్టకుండని మందు కనిపెట్టి కీర్తి 

సంపాదించినారు. 

ఆంధ జిల్లాల అడవులనుండి ఈా 1,60,000 మ్మాత్రమే 
వస్తున్నది, అంశ ఆంధ జిల్లాల అడవులలో ఆర్థికము-గా 
విలువగల ముడి పదార్థాల ఉత్పత్తి కావడము లేదన్న మూట. 

జొ హధములక్కు పరిశ్రమలకు కావలసిన ముడి పదారాలకు 
ఇంకా ఇతర ఉపయోగములకు. పనికివచ్చే వృష, సంప త్తి 
ఎట్లున్న దో పరిశీలింతము సా 

(1) ఆహార పదార్థము లకు 
నేశేడ్సి మామిడి వెల, 

మన ఆంధ జిల్లాల అడవులందు ఆహార పదార్థము లకు 

పనికివచ్చేవి చింత 
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కంది చిక్కుడు పసుపు, పాలగుండ్క కందు 

చేమ మొ! దుంపలు; లేన మొదలయిన పానీయము 
లకు- ఈత్వే జీలుగ్కు ఇప్ప "వెం! 

అల్లం, 

(2) గహ నిర్మాణమునకు డాపకరణములక్కూ వంట 

చెరుకుకు పనికివచ్చేవి టేకు ఇరుగుడుచేవు ఏగిస్క 
అగ్గి లము వెదురు చందనం మొ! 3 చింత్క + తుమ్మ వెం "మొ! ; 
పేమ్కు తుంగ, జాయబద్ద మొ! 

(8) తెల వర్ణాలకు కాగు ఇప్ప; 

(4) 'నారకు పనికివచ్చేవి '—అడ్డ కిత్తల 3 

(5) రంగులకు పనికివచ్చేవి '—కరక్క్మా_య జాబరా, 

లెల్ల లక్క, 

(6) జిగురు మొ॥ వాటికి పనికివచ్చేవి తుమ్మ 3 

(7) జి "పధములకు పనిశివచ్చేవి :_తం గడు ముషిడి, 
రెల్లు గచ్చు మూలికలు; పులికొవ్వ్రు ీఫురుపాలు 3 వేప 
ఎక్కు, 

(8) పకువులమేతకు పనికివచ్చేవి ;__ గడ్డి 
అలము తుమ్మ మొ! చెట్ల కాయలు పండ్లు మొ॥; 

(9) అడవి జంతువుల నుండీ 'సంపొదింపదగినవి :-.. 

ఏనుగు దంతము, దుస్పికొమ్ముు బె సన్ (అడవి పశువు), 
ఎనుము శా॥ కొమ్ము, చర్మములు; 

(10) ఇతేర వస్తువులు = కుంకుడు 

బూరుగ్కు (పత్తి 'మైనము వి సళ్లు వైరా, 

నీకాయ, 

ముడివస్తువు లేవి పెని పేర్కొన్నవాటిలో ఏవేవి 
పరిశ్రమల కుపయోగించునో అవి అన్నీ కావచ్చును, రి 
(శమలకు పనికివచ్చు ముడి వస్తువులే ఆర్థిక సంపదకు sa 

వగా తోడ్చడును 3 గనుక్క వీటిలో ఇప్పుడు ఏవేవి ప 
(శ్రమలకు ఊప పయోగిస్తున్నా రో "తెలుసుకోవలెను, 

పరిశ్రమలకు పనికివచ్చే ముడివస్తువులలో ఎక్కువ 
ముఖ్య మైనది క(ర్ర కలప. ఇది మానవజీవితంలో ఎంత 

వరకు ఉప పయోగమగుతున్న దో ఆలోచి స్టే బాలా ఆశ్చర్య 

కరముగా ఉండును, మనుష్యుడు పుట్టినది మొదలుకొని 
చనిపోయిన వరకును కర్రా కలపా ఉఊపచరిస్తూ నేడాంటవిం 

తాయ్యాల 
మంచము, చిన్న బండి” లక్కవీడతలు, కొయ్య బొమ్మలు 
(వాసుకొనే పలకరు చటము, చదివే ఫు 

పనీపిల్లవాడై ఉన్నప్పుడు ఉపయోగించే 

సకాల కుపయో 

గ వలసియున్నది. కర్రను ఇనుమువలెనే వందలకొలది 

=. ..ఆడవులు 

గించే కాగితము కూర్చుండుటకు ' “కావలసిన కుర్చీలు 
బెంచీలు పీటలు మొ! ; 5 గృవానిర్మాణమునకు కావలసీన 

దూలాలు, వాసాలు పెండెబద్ద్య స్తంభాలు మొ 3 గృహో 

పకరణములకు కావలసీన కర్ర తిరు. 

గలి రోలు రోకల్సి కర చిప్పలు 

"ప్మళ్టులు "మొు!! ; అలమరల్కు బీరు 
వాలు మేజూలు, క మొ! 3 అ్య" పెస్పైలు 

క[ర, కలవ వాటి 

ఉపయోగాలు 

పుల్లలు 
బొత్తాలు దువ్వెనలు = క పనిముట్లు "మొ॥ 3 
చందనపు పు బొమ్మలు గంధపు చెక్క. మొ[॥; చనిపోయి 
నప్పుడు దహన సంస్కా_రమునకు ఇంకా ఎన్నో వస్తువులకు 
కర్రా, కలపా కావలెను, ఇందులో కొన్ని చేతి పరిశ్రమ 
లక్కు పల్లె పరిశ్రమలకు సంబంధించినవి ; కొన్ని కర్మా గారా 
లలో యం(త్రమలతో పనిచేయు "పెద్ద పరిశ్రమలకు సంబం 
ధించినవి, 

" జెవధాలకు పనికివచ్చే ముడి పదార్థాలన్నీ మన డైశ 
ములోనే ఉంచుకొని అందుకు తగిన పరిశ్రమలు స్థాపించి, 

| వైద్య, చికిశ్నాలయము లకు కావల 

సిన ఆరకుల్యు మందులు విబేశముల 

నుండ్ 'తెప్పించుకోవల సీన పనిలేక 
ఇక్క_డనే తయారు చేసుకొన్న యెడల మన దేశము యొక్క. 
ఆర్థిక సంపదకు అడవులు ఎక్కువగా తోడుపడునట్లు. చేసిన 
వారము కాగలము, ఇట్టి పని మనకా సంస్థానమువారు 

డొషధ ee 

చేస్తున్నారు. 

యెని చెప్పీన జ "వధాలకు పనికివచ్చే ముడి పదార్థాలే 
"కాక తక్కిన ముడి పదార్థాలు నైరము మన 'జేశమంజే 
ఉంచుకొని అందుకు తగిన పరిశ్రమలన్నీ అభివృద్ధి చేసుకో 

సంవత్స 
రములు చెడిపోనీయకుండ సిలువ చేసుకొనే పద్ధతి తిరువాన్' 
కూరు (ప్రభుత్వపు డెవలప్ మెంటు shies: అడవుల 
శాఖకు పెద్ద అధికారిగాను పనిచేసి ఉపకారవేతనము పుచ్చు 
కొంటూణన్న ఢీ శొంఠి కామేశంగారు కని" పెట్టినారు. 
తతృలముగా ఇనుము దొర్ణభయమైన దినాలలో గా నిర్మాణ 

మునకు వంతెనలు కట్టుటకు కర్ర 

ఉపయోగించవచ్చును. కుటీర పరి 
(శమలలో కాగితం, సబ్బులు, లక్క 

పిడతలు, పలకలు ఇాపలు “మొ! 

డాక్టరు శొంఠి కామేశం 

గారి పరిశోధన ఫలము 
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7 జీ స. భజ on సో [స 

wart 
wr Ww 

StF ww Trt ముడీ పచదార్థములన్నీ మన 
గ. స Hai Ne 1 eT BR” fy 

అలో Ge జ ఖ్ ఖ్ ళ్లు fay Ty 

అరి బాజా ఆనం? 33), క వొరిశే ముడి 

పరా అల్ల వాల ఉప త్వాం. తేలిజీ పటీక ఏ జ్జ ల్ల 

కర క యాల శ సక ప పాకు బొర్ అనంత 

ఫోం కమా కకపంం కాయలు, తోళ్లు పదును చేయ 
అ నశ జ 

టా. కూ ప్రాక్ దప వికాఖపట్న ౦, 
per $ 1 క్ అక, ఎ వమ నాలు శ /| వవ జ - a శ bry Marte WE MAT yg dy oa Ph Why ou ఇ శ > a Pe Wd we సళ 

wer hon # wa Wn ww: «3 hy శ sg ర. 3. ౪ జ ఇ ల OE fy 
"క ar. 

పర్తి శాశెర్రి 7 వమన జ పెకీ 

రంగుకి, 

mr oa (పే 

శ సంంటుా త. శర: రాక. కాయలు ౬ 

ఎ ఆం, , జలఫప్స్టలో సెం (కై ఎలండై ):-.._ 
మల 

తనం విశాఖపట్నం, గుంటూరు కడప్క ఇల్లూరు. 
ae, hr, 

Ey స్థ సా (స్టే ey గ్ ఇట్ అంబూకి [సర్కారు బల్లార్సి అనంతపురం) కడప 

Te 3 ఆన ంతేప్రురం, కడప. 

కరః పర్యా ము కడప, ౫ కర్నూలు-జినరు, పకకి కప సా సర్నా కడప్క | ఉలిళురల జానా, 

బళ్గొార్తి 
en 

కవిరి == సర్కారు బక్లార్కి.. కడపు 

ఆనంలేఫ పురం-జిగురు, మందుగా, 

మిరియాలు :-విళాఖపట్నం-మందు, సుగంధ " (ద్రవ్య 

ముసిణ్సి (ఎట్టికొప్టై) 2 నెల్లూరు కర్నూలు కడ 

కర్నూ 

గింజలు మందుకు, 

కరివేపాకు = అంతేటా-వం టో, 

చింతేపండు "అంతటా. తినుబడిని॥, వంటక. 

Es బెత్తం == నెల్లూరు-చేతి కర్రలు బుక వార 

భీ కాయి :--అంతటా--స్నా నానికి, 

క్రంక్షుళ్లు :---అంతటా--స్నా నానికి, 

ఆంధ్ర దేశములోని. రిజర్వు ఆడవులు ౩. _.. 

గోదావరి (ఎగసవ):--నూగూర్వు వెంకటాపురం స 
చవల 0, దుమ్మగూ డెం, రేకపల్లి జ 

విశాఖపట్నం :== రాజవొమ్మంగి పు 
కిన్నెర, చింతలపల్లి, 

గోదావరి (దిగువ) :_ బెడదవోలుు కొప్పల్లి కొవ్వాడ, 
తిరుమలాయపాలెం, మల్లవరం, కుంకుడుమాను లంక్క కంది 
కుప్పు, 

ఆనంతపురం సా వెతలమ్మ.3 ఇెకవు, తిరుమల . వెల్లుల్లి 
పార్ శే నైెకొండ్క గుండ, 

కర్నూలు (పళ్చిమ) మహానంది, బి కేణ్కి చెంచు 
గూడెం, దొరసామి భావి 'పెచ్చెరువు డోన్సు జెకు. 

కర్నూలు (తూర్పు) : పా శెద్దచెన్ము. 

గుంటూరు _ చెడదిండి, 

ఉదయగిరి, రాఫూరు, సత్య నేదు సివారికోటు, 
కరప ప :—సీద్దవటం, వెంపలి, శేషాచలం, 

నెల్లూరు :_తంతి, ప పం డాలవద్ద కంచాక్క_ం అడవి, 

ఆంధ జిల్లాలలోని అడవి జంతువులు ;_. 

ద్రపులి చిరుకపుల్కి సవం, ఏనుగు  కాళెనుమ్యు' ఎలుస్క దుమ్ముల గొండి; టైసన్ అనే ఆడవిప పకువ్రు అం పంది మొదలగునవి, 
- 
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చై ఖనిజముల ఉపయోగము విషయ సంగ్లోహాము :. 
అంతకంత కెక్కు_వగుతున్నది ; అందు కొన్ని లేకున్నయెడల 

నిత్యజీవనమే సాగదు ; మనకు ఏఖనిజములున్నవో తెలిసికొను 
సర్వే లేదు ; ముడి వస్తువుల ఎగుమతి, తయారైన వస్తువుల 

దిగుమతి ; దీనివలన నష్టము---ఆంధ్ర దేశంలో ా రిశే ముఖ్య 

ఖనిజముల వివరణము :---మాంగనీసు, ఆఖ్రకము;' బెరెట్సు, 

ఫ్రైకైటు, ఏస్బెస్టాసు, రాగి, (గ్రాఖెటు,.. చలువరాళ్లు, వజ 

ములు, బంగారము, ఇనుము, నేలబొగ్గు---ఇతర ఖనిజములు, 

దొరికే స్థలములు ; పట్టిక, 

మన దేశమందలి ఆర్థిక సంపదకు (ప్రధానమైన విషయ 

ములలో ఖనిజ సంపద నైతము పేర్కొన దగినది, . ఇంత 

వరకును భూతలమునకు సంబంధించిన వ్యవసాయము, పశు 

సంపద నీటివనరులు అడవులు ఎట్లున్నవో పరిశిలించినాము, 

ఇకను భూగర్భ మునగల , ఖనిజసంపద  ఎట్టున్న దో పరికీలించ 

వలెను, 

ఖనిజ మనగా ఖనిలో పుట్టినది అని అర్థము. ఖని అనగా 

గని, భూగర్భమునగల గనులలో ఇనుము, బొగ్గు అభ 

కమ్ము. కిరసన నూనె బొస్త్ర్య బంగారము వజ్రములు. మొద 

.లయిన కొన్ని పదార్థములు గలన్సు, ఇవి కలవన్న వివ. 

యము మానవునికి చాలాకాలము తెలియనేలేదు. ఈ ఇని 

జముల అక్కర లేకుండానే మానవుడు “పెక్కు. శతాబ్దములు 

జీవనము గడపుకో గలిగాను. గాని వీటిని మానవుడు కని 

“పెట్టిన తర్వాత్స వీటి ఉపయోగ 
ఖనిజముల ఉపయోగము మునకు అలవాటు పడీన మనము 

ఎక్కువగుట ఇప్పుడు వీటిని విడిది"పెట్టి సుఖ 
ముగా జీవనము సాగిందలేని అవ 

స్టో నున్నాము, ' అందులోను పు బొగ్గు కిరోసన 

నూన్వె బంగారము లేనియెడల: మన. ప్రయాణము సాగదు; 

వంటపనులు జరుగవు ; దీపాలుండవు ; వ్యవహారం సాగదు, 
యుద్ధ సమయాలలో త్ర Se ఎంతే విలువగలదో 

క కిప్పుడు బోద్ధపడుతున్న దిగదా ! పదయొక్క._ 
విలువ, దేశస్థుల నాగరికత ఒకదాని-పె నొకటి ఆధారపడి 

brs డా మన 'దేశేనుందలి ఖనిజములగురించి తెలు 

ఖినిజసం 

ఇప్పుడు మన చేశములో దొరికే ఖనిజములు : బంగా 

రము ఇనుము గనిబొథ్సు కరస సననూనె ముచ్చి బంగారమ్సు 
మాంగనీసు మొదలయినవి. ఈ ఖనిజములవల్ల సంవత్సర 

మునకు 2 కోట్లు రూపాయలు విలువగల పదార్ధములను 
మన జేకయువారు సంహౌదిన్తూ ఊన్నారు. 2 ,51,000 మంది 

జనులు గనులకు " సంబంధించిన పనులుచేసి, జీవిస్తున్నారు. 

అయితే గనులనుండి వచ్చే ముడీ 

పదార్థములను శుద్ధిచేసి పార్మిశ్రా 

మిక వృత్తుల కుపయాగించుటకో 

మారుగా విబేశాలకు పంపీ, అక్కడ 

నుండి వాటితో తయారైన వస్తువులను తెప్పించుకొంటు 
న్నాము. దీనివల్ల మన జేశమునకు ఎంత నష్టము కలుగు 
తున్నదో, గనులలో మనకు మన బేళశములో నే లభ్యమగు 
ముడి వస్తువులను మనమే ఠఊపయోగించుకొన్న యెడల, మన 

దేశము ఆర్థికముగా ఎంతే బాగుపడి యుండునో ఆలోచిం 

చుడు, 

గనిబొగ్గునుండి తయారయే రంగు మందులు రసా 
యన పదార్థాలు సంవత్సరమునకు నాలుగు కో ట్ల రూషా 

ఖనిజముల ఎగుమతి 

వలన నష్టము 
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ఆంధనర్వన్వము 

యలు వెల గలవి, విబేశములనుండి దిగుమతి చేయుచు 
న్నాము, దానికి మారుగా ఈ వస్తువులను మనమే మన 
దేశంలో తయారు చేను సుకోవచ్చును. మన. దేశంలో 
బెంగాల్, బీహార్, అస్సాం, పంజాబ్ జేశాలలో సని 
బీ గ్గు దొరుకుతున్నది, బీహార్క్.. బెంగాల్లో గల ఇనుప 

గనులవంటి గనులు (ప్రపంచంలో 
ముడివస్తువుల ఎక్కడా లేవు, (ప్రపంచ మంతటను 

ఎగుమతి, తయారైన దొరికే ఇనుములో రవ పాలు 
వస్తువుల దిగుమతి  బ్రనుము మన దేశమందలి గనులలో 

ఊత ్పన్న మగుతున్న ది, అయిన్వా 
అనేకంగా ఇనుప వస్తువులు తుదకు గుండుసూదిగూడా 
విదేశములనుండి 'తెప్పించుకొ నే దుస్థితిలో మనమున్నాము, 
ఈ' దిగుమతికి: Mos జ 14 కోట్ల రూపా 
యలు 'వెచ్చిస్తున్నాము.: ' చ. 
oD 

మన' దేశములో దొరోకే ముఖ్యమైన ఖనిజముల గురించి 
కొన్ని విశేషములు తెలియజేస్తు స్తున్నాము 3 ల 

ale 'మాంగనీను వా ఇది. నల్లగా. మట్టి బెడ్డలవలె నుండు 
నొక విధమెన లోహాము, ఇది షు శుద్ధి చేయుట 
కన్ను ఉక్కు. తయారు. చేయుటకున్ను, బ్యాటరీ సెల్ఫ్, 
రసాయన ద్రవ్యాలు మొదలగునవి చేయుటకున్ను పనికి 
వచ్చును. ఇది ఎక్కువగా బక్లారి ' జిల్లా తెలి కొండల 
లోన్సు సాందూరు 'సంస్థానములోను, . విశాఖపట్టణము జిల్లా 
యందలి కోడూరు. చస పురుపల్లి ప్రచేశములలోన్సు కర్నూలు 

విశాఖపట్టణం జీల్లాలో కోడూరువద్దనున్న మాంగనీసు గని, 

౯ 
cr 

జిల్లాయందలి ర ద్రవరము, బంగనప పల్లి, నాగిరెడ్డిప ల్లి మున్నగు 
చోట్లను ఫస న ఒక్క విశాఖపట ట్రణమునుండి 
మాత్రమే 1938 ల్ో 81,818 టన్నుల కను ఎగుమతి 
చేయబడెను. 1088 లో ఆంధ జిల్లాలనుండి 266540 
టన్నుల మాంగనీసు .. విధేశములకు ఎగుమతి చేయబడెను, 
దీని విలువ 61,59 లక్షల రూపాయలుం గును. విశాఖ 
పట్టణము జిల్లా గనులలో దొరకుతున్న మాంగనీసునకు మ 
భారత దేశములోనే కాక్క (పపంచమంతేటను మేలైన రక్త 
మని (ప్రఖ్యాతి గలదు, 

అభకము (మెకా) "విద్యుత్ క కి కి యం[త్రములకు 
సంబంధించిన సామగ్రిక్కి (గ్రామాఫోన్సు, ెలిఫోను పరికరా 
లక్కు కాగితాలు, కొన్ని మందులు, అలంకరణము లు' ముద 
లయినవని చేయడానికి _అభ్రకము పనికివచ్చును, ఇది ఎక్కు 
వగా “నెల్లూరు జిల్లాలోని గూూడూరువ వద్దన్యు విశాఖపట్టణము 
జిల్లాలో “పెక్కు. చోట్లను దొరుకును. -1050-1040 ట్ర 
నెల్లూరు జిల్లా గనులనుండి 45 చేల క్వార్టర్ల అ(భకమ్యు 
సుమారు 24 లక్షల రూ॥ వెల కలది (త్రవ్వి పెకి తీయడ 
మయినది, (పపంచమంతటను దొరుకుతూఉన్న అ భక 
ములో 4 వ వంతు మన చేళము సరఫరా చేళు స్తున్నది ఈ 
లోనామునకు విదేశాలలో రాకీ అమితముగా కలదు, దీనినీ 
ఎక్కువగా మన. చేశములోనే ఉంచుకొని దీని సాహా 
య్యంతో మన పరిశ్రమలను వృద్ది. చేసుకొనే భాగ్యము 
ఎప్పుడు కలుగునోకదా | 

బెరైెట్సు :_దీనిెకే చేం 
యం సల్ఫేట్ అనికూడా పేరు, 
ఇది తె తెల్లగా పలుకులు కట్టియుం 

డును 3 "నెల్లూరు కడప, 'కర్నూ 
అనంతపురం . జిలొలలో 

(a2) 

కాగితాలు 

లు 

బట్టలు పీంగాతీ 

సామగ్రి చీట్టెపేక, మోటారు 

యర "మొ రబ్బరు సామ(గి 

మొదలయిన వస్తు స్తువులు తయారు 

చేయుటకు ఉఊపచరించును, 

_ 1029-1988 లో కడపు కర్నూ 
ల్కు అనంతపురం జిల్లాలనుండి 



రా 2,24,207 లు వలగల 19,946 టన్నుల ఖనిజము 

ఎగుమతి అయినది. ' తాడిషతి తాలూకా ముస్తకోటలో 

75,000 టన్నుల బైరట్సు దొరుకునని అంచనా చేసినారు, 

ఈ (ప్రదేశములలోనున్న బైరైట్సు గనులవంటి గనులు మన 

దేశంలో మరి యెక్క డాలేవు, 

+ ఖైమైటు :దీనికే సోప్స్తోన్ అని వ్యవహారములో 

పేరు. ఇది అనంతపురం, బళ్లారి కర్నూలు, "నెల్లూరు 

విశాఖపట్టణం జిల్లాలలో దొరుకును, దీనితో బొమ్మలు, 

అంతేకాక్క 

దీని పొడుము బట్టలు, కాగితాలు 'సబ్బుల్కు రబ్బరు "మొద 

లయిన వస్తువుల సక అలర 5 గా ఊప సర 

గిన్నెలు మొదలయిన వస్తువులు చేస్తున్నారు. 

ఏన్ బెస్టాన్ :---దీనిని సాధారణముగా రాతినార అంటు 

న్నారు. ఇది -నారవఫ మె _తృగానుందే ఖనిజము. "ఇది 

కడపజిల్లా పులివెందల తాలూకా గనులలోన్సు కర్నూలు, 
అనంతపురం. జిల్లాలలోను ఎక్కువగా దొరుకుతున్న ది. 

1924-1980 లో ఒక్క. పులివెందల తాలూకా గనులనుండి 

రూ 27,954 లు వెలగల 200 టన్నుల రాతినార ఊత్పన్న 

' మైనది, ఈ ఖనిజము మన "దేశమందు ఇంకా అనేక 

ప్రదేశాలలో దొరికే సూచనలు గలవు. దీనితో " చేసే 

వస్తువులకు అన్ని ' (ప్రమాదము ' ఉండదు, దీనిని సీమెం 

"పెంకులు టుతో కలిపి పలకలు 'ఎంజిన్ బయలు 

“గొట్టాలు మొదలయినవి తయారు చేస్తున్నారు. ' 

రాగి ఇది "నెల్లూరు జిల్లా "కోవలిలోన్సు బళ్లారికి 

సమోపముగానుండే రాగికొండ, సిద్ధప్పకొండ వద్దన్కు కడప 

జిలాలో జంగమ రాజపలిలోనుు గుంటూరు జిలొలో ఆగ్ని 
య య య 

గుండాల అనే గుంటపొలెం లోను కర్నూలు జిలోలో 
౦ంగ౧ి ౧౧ 

గుమ్మనకొండ్య సోమలపల్లిలోన్సు "నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి . 

తాలూకా నరసింహా పట్టణంలోను, కాళసాస్థీ జమిందారీ ' 

దీని ఉపయోగం (పోవీనకాలము 

నుండీన్నీ మన దేశన్థులకు “తెలుసును, రాగి కలసిన లోహ 

లోను దొరుకును, 

'ఫ్నాత్ర లు పస్తుప. గట్టి గానుండును, 

(గాటు :-ఇది వ(జ్ర సబంధమైన రసాయన ్రవ్యమ్య 

అమూల్యమైనది ! గోదావరి జిల్లో భద్రాచలం, పోలవరం 

తాలూకోలలోను విశాఖపట్టణం జిల్లాలోను కృష్ణాజిల్లో' ' 

ాజువాడ 'సమోిపములోను దొరకును. వేలకొలది. & fo : 

జేడిని భరించగల మూసలు చేయడానిక్సి మోటార్లు డైన 
కన్న విహాళ్లీ వద్దను; కడప జిల్లాలోని 

.. “ఖ్రనీజము స్రీ 

మోల్కు రంగులు, '' వెన్సిళ్లు, తయారు. చేయ డానికి కాపయా 

గిస్తున్నారు. 

చలువరాళ్ల కృష్ణా సగంటూరు. జిల్లాలలో చాలా 
నాణ్యమైన రాయి దొరుకుతున్న ది. సామాన్యముగా 

దొరికే రాతితో సిమెంటు పింగాణీ వస్తువులు చేస్తున్నారు, 

బెజవాడ, మంగళగిరి పం కర్మాగారాలకు జక్లయ్య 

పేట్క. పల్నాడు తాలూకాలనుండి "కావలసినంత చలువ 

రాయి "సరఫరా అనకున్న ది, మేజాబల్లలు, సమాధి శిలు 

వల్కు కాగితపు పు కత్తులు (పే పేపర్ వయ్ట్సు) చేయడానికి 
నాణ్యమైన చలువరాయి ఉపయో గింతురు,. 

న్నజములు :---ఆంధధ దేశములో దొరికిన కోహినూరు 
పిట్టు (గట్ మొగల్ అనే వజ్రాలు చరిత్రలో పనిద్ధిశెక్కి 

నవేకదా ! అప్పుడప్పుడు వర్ష ము కురిసి వెలిసిన తర్వాత 

'అనంతపు పురము కడప జనో గోదావరిజిల్లా భద్రా 

చల" (పాంతరిలోను ఇప్పటికిని వ(జాలు దొరుకుతు నే ఊన్న వి. 

అమూల్యమైన వ(జాలు ఆభరణములకున్ను ; 5 తక్కువ రకం 

వైపు తునకలు, ' వజ్రపు పొడి అనేక పరిశ్రమ లకున్ను, 

-గాజ్యు. రాళ్ళుకోసే పరికరాలు తయారు చేయ డానికిన్ని 

పనికివచ్చును. ఇట్టి రకం తునకలు కర్నూలు జిల్లా విద్యా 

పల్లివద్ద ఎర్కు_వగా వ లిక. 

బంగారము :=-అనంతేపురం జిల్లా ధర్మవరం: తాలూకొ 

“లోను, బళ్లారి జిల్లా హర్చనహాల్లి తాలూకా జగ్లుల్. గుడా 

లోను కృష్ణా గోదావరీ నదుల (ప్రవాహములతో కొట్టుకొని 

వచ్చే ఇసుకలోను శేణువులుగా బంగారము దోరుకు 

తున్నది. ఈ నడువు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం తొలూకోలో 

“బంగారు గనులున్న ట్లు తెలిసినది. అనంతపురం జిల్లాలో 

ధర్మవరం గనులనుండి 1919.1923 లో 44,688 జోన్ఫుల 

_బంగారమున్నుు గుత్తి తాలూకో గనులనుండి 1902621927 

లో 1,86,789 జిన్సుల బంగారమున్ను (తవ్వీ తీసిరి, ఈ 

3 ఖనిజం (త్రవ్వీ తీసే పరిశ్రమ ఇంకో బాగా అభివృద్ధి కావలసి 
ఊన్న ది... (ప్రపంచమంతటా ఎక్కువ బంగారము దోరిశే 

కోలారు గనులు మైసూరు రాజ్యంలో గలవు, 

ఇనుము బళ్లారి జిల్లోలోని సోందూరు కొండీలలోను; 

చింతకుంట వద్దను; 

తోళ్లశేవు  వద్దను గోదావరి జిల్లాలోని పోలవరము 



కంధోన ర్వన్వము 

కక్యూలు జిల్లాలోని గునీగట్టు నంద్యాల వద్దను కడప 

కష్ణా జిల్లాలలో అక్క_డక్క_డను; "నెల్లూరు జిల్లాలోని 

పీం్ళరాయకొండ్క మణి కేశవరం వద్దను ; విశాఖపట్నం జిల్లా 

లోని నారాయణెపీట్క మాడుగుల మొదలయిన పలు 

చోట్లను ఇనుము దొరుకుతున్నది. మన ేశములోగల 

క శ్రాశ్రా ఐరన్ కంపెనీ ” (పపంచమందుగల 12 ఇనుప 

కంపెనీలఅలభోను “పేర్మ_నదగినదిగా ఊన్న * ఒజనులందరి 

కిని కడుెపీదవానికి నైతేం ఇనుప వస్తువులలో ఏవో కొన్ని 

నిత్యే జీవనయు=ో కావలసీ యున్నవి. ఆందుచేత, ఇనుము 

లేకపోయిన యడల ఇప్పుడు మానవుని జీవనమునతే 

ఇబ్బంది క్షలుపను, 

నేలబొగ్గు : ఆవిరి యంతౌలు ఇంకా _ పనిచేన్తూ 

ఉన్నంత కాలము నేలబెగ్లు ఉండితీరాలి, అంతేకాక 

"వేలబొస్త వంట వెరుకుగా నైతము ఉపయోగ మవుతున్న ది, 

ఇనుము కిరగించి పరిశుభపరచ డానికి గ్లిసరిన్, కోల్ తార్ 

"మొదలయిన రసాయన కనా లా తయారు చేయడానికి 

చేలబోగ్లు "కావలెను. is జిల్లా ఏజెన్సీలో భద్రా 

చలం తాలూకా తో టపల్లి చెడదనూరు, చింతలపూడి 

"ముదలయిన (ప్రదేశాలలో ఎక్కువగా దొరుకు 

తున్నది, 

ఎపెనీ చెప్పినవి కాక ఇతర ఖనీజములు "ఏవో, ఎక్కడ . 

du ఇక్కడ నొక పట్టికలో కనబర్భు చున్నాము :_ 

దొరికే (ప్రదేశము ఖనీషము 

ఆన్ టిమొని బళ్లారి కడప, విశాఖపట్టణము జిల్లాలు 

బాక్ నెటు. విశాఖపట్టణము జి! 

కోరండమ్ అనంతపురం జి! 

(గ్రానైట్ కృష్ణా; "నెల్లూరు జి! . 

కార్షినైట్ - _ విశాఖపట్నం జి॥ 5 

జిప్ప్ఫమ్ ౨. నెల్లూరు జి! న 

కోవలిన్ కట్టే సవా విశాఖపట్టణం జి! 

తగరము వెండి . .కడప్ప గుంటూరు కలం జి 

జింక్ .. య. కర్నూలు జి! 

'మొనబైట్ విశాఖపట్నం. జీ! 

ఒవైర్ _ బళ్లారి జి॥ 

ఫాస్పేట్స్ . | "నెల్లూరు విశాఖపట్నం జి॥ 

మినరల్ వాటర్, = బక్లార్సి, గోదావరి కర్నూలు. జి! 

లిఫో గ్రాఫిక్ 5 రాయి. కర్నూలు, గుంటూరు, కృష్ణ జి. 

స తం. కడప నోదావర్సి గంటూర్వు 
కట్టడపు రాళ్లు కృష్ణ కర్నూలు, నెల్లూరు మ. 
. పట్టణం జి 

ఈ అధ్యాయములో పేర్కొన్న మినిజముల నన్ని ంటినీ 
(త్రవ్వి తీస్కి విజేశాలకు. ఎగమతిచేసి, లాభం _ పొందడానికి 
చూడక్క మన' తెలుప చేకంలోేెనే సం స్థాపించి 
వీటిని వినియోగించవలెను. అట్లు ' చేసినప్పుడే on జేళం 
గొప్ప దేశము. కాగలదు 3 ._ మనం ధన్యులము "కాగలము, 

టల వ శో లొ 
భల లం" 

చిత్రదీ పాలు 
“ 2కద్రీప మార్సిన నున్న ప. న. 

నప్పుడ తమకు 'దామాటుటయును, 

గ 

జాల వృంతానిల. వేలాంచ లాదిక . 

- వ్యాపారముల దీపమాటుట యును, 
has. ల ప్రయత్న ంబున " 

మతీచూడం జూడంగ మండ్తుటయున్సు .. 

శు 

మండియాలీయు ' నాతి మండిన .దీపంబు. " ల 

'వెలుగుజీకటియుం. గావించుటయును య. 
రర 

లత జల 
: 

అంప. * i 

" రీబాథ: వైప థను. న 



విషయసం|గహాము ఈ నవీన : యుగములో 

విద్యుచ్చక్తి యొక్క (ప్రాముఖ్యము రేడియో, ' "బలిఫొను, 

చెన్లిస్, రైళ్లు, ట్రాములు నడుపుటకు విద్యుచ్చక్తి నుపయోగించుట 
శే లేరు, మత్స ఖండ నదీ విద్యుత్ స్కీములు---1 888 

లో అమలులోనికి తేబడీన ధర్మల్ స్కీ ము---బెజవాడ, కాకి 

నాడ, విశాఖ వట్నములలోని విద్యుత్ నైషనులు ; వౌటి వివరణ 

ములు---ఇంకా పరిశ్రమలకు విద్యుచ్చక్తి నుపయోగించుటవలన 

కలుగు లాభములు-ఆం(ధ్ర దేశమున కొన్ని '(సదేశములకు 

విద్యుచ్చక్తి సరఫరా చేసెడు కె. వి.- సుబ్బారావుగారి. యాజ 

మాన్యమున నడుపబడుచున్న మెక్షిక్ కంపెనీ; డి. యల్. 
యకా.రాజుగారిచే స్టాపింపబడిన ఆంధ్ర యింజనీరింగ్ కంపెనీలు 

ఆంధ్ర దేశములోని ధర్మల్స్కీ_ములు, వాటికయిన ఖర్చు 

వగైరా వివరణములు - ఆంధ దేశమున విద్యుచ్చక్తి సరఫరా 

చేయబడుచున్న పట్టణములు, పట్టికలు. 

అనుతణమూ అభివృద్ధి, మార్పులు పొందుతున్న _ ఈ 

నవీన యుగములో విద్యుచ్చ క్రీ మానవుని నిత్యావసరము 

లలో ఒకటిగా పరిణమిస్తున్న ది, ఎంతటి “పెద్దపెద్ద పనులై నా 

విద్యుచ్చ_క్లివల్ల | చురుకుగా. జరుగుటకు వీలగుచున్న వి. 

దీపాలకు, యం(తములే గాకుండా బండ్లు నడిపించుటకు 

నైఠేము విద్యుచ్చ _శ్లీయే (ప్రధాన శక్తి అగుతున్నది, ఎప్పటి 

కప్పుడు సమ స్ప వార్తలను "తెలుపు "రేడియోలు, ఎలక్ (టిక్ 

నై ళ్లు (టాములు ; చిన్న మిల్లులు చేగముగాను సుళువు 

గాను నడవడానికి విద్యుత్ ఉపయోగ పడుచున్నది, 
బలిఫోనలు వైర్లెస్ మొదలైన నూత్న పద్దతుల వ్యాపక 
మునకు విద్యుచ్చ_క్లియే ఆధారము ! 

ఇతర రాష్ట్రిములతో పోల్చి చూచిన ఎడల ఆంధ్ర 
ఆకు ఆ న్ చేళములో విద్యుచ్చ కి సరఫరా ఎేళవావస్థలో నే. ఉన్నదని 

శైప్సవలెను, దీనికి ముఖ్య “కారణము వన చేశముయొక్కు. 

పౌర్తి శ్రామికాభివృద్ధి తక్కు_వగుటయే ! అం లేగాక శవ్ చు 

చ్చ శ్ తయారు చెయ్యడానికి కావలసిన జలపాతములు 

మొదలగునవి ఇక్కడ తక్కువగనే యున్న వి. 

కృష్ణా గోదావరి నదుల ఎగువ ఫాగములయందు, 
విద్యుచ్చక్తి నుద్భవింపజేయుటకు కొన్ని అవకాశములున్నవి, 
కాన్కీ ఇవి ఆర్థికముగా ఎక్కువ లాభదాయకములు గావు. 

గోదావరి కాలువలోని చిన్న చిన్న జలపాతములను ' విద్యు 

చృ్షిని ఉత్పత్తి. చేయుటకై ఉపయోగించుటకు. ఒక 

న్కీ.యును తయారు. చేసిరి సెట్టిపేటలో 1500 గర 

ముల శ క్లిగల పవరు తయారు చేయుటకు తల పెట్టిరి. కొంత 

Ce? 5-2 స్ట: Me కాలవలు (ప్రస్తుతమున్న ధర్మల్ ప్రైెహనులకు తోడుగా 

ఇచ్చట విద్యుత్ కార్యాలయములు పనిచేయగలవు. 

3 లేరు మళ్ళ కఖండ నదీ. (పాంతేములలో క 

మంచి త్త అవకాశములున్నవి. _ __కెలేరుమయొక్క_ 
ఎగువ ఫాగములోనుు దిగువ భాగములోను 4000 

కిలో వాల్టుల విద్యుత్ తయారుచేయు వీళ్లు గలవు, దీని 

దర “మాటు ల అనే. [గ్రామములో 5000 కిలో 

వాల్టులు విద్యుత్ తయారు చేయుటకు వీళ్లు గలవు. ' ఇంత 

కన్న అధికముగా విద్యుత్ నుద్భవింప జేయుటకు మత్స్య 

ఖండ నది దగ్గరవున్న “దుడును” 'అనే (గ్రామము వద్ద 

అనేక అవకాశములున్నవి. ఇక్కడ సుమారు 40000 

కిలో వాల్టులు విద్యుచ్చక్తి ఊత్చే త్తి యగునని అంచనా 

వేయబడినది. ప్రస్తుతం ఈ స్కీము విషయమై (ప్రభుత్వము 

వారు ఆలోచనలు చేయుచున్నారు .. న. 

కానీ సు (ప్రదేశములు మ(ద్రాసు ఉత్కళ రాష్ట్ర 

సరినాద్దులలో నుండుటచేత్స ఈ నివయములో ₹0డు 
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ఆంధ్రసర్వస్వము 

(శ్రీ కె. వి, సుబ్బారావు, బి. ఎన్ని.. 
గుడివాడ, శ్రీకాకుళము, ఉడిపి, మొదలగు (ప్రదేశములలో ఎలక్ ట్రిక్ కంపెనీల జయ వదముగా సాగించుచు, మె శిక్ 

కంపెనీకి మానేజరుగానున్నారు. 

రాష్ట్రములవారు ఒక సంతృప్రికరయమెన ఒడంబడిక కుదుర్చు కొని పని (ప్రారంభించుట శుభకరము ! 
నీటినుండి విద్యుచ్చ కి ఉత్ప త్తిచేయు పద్దతి ఆంధ్ర 

చేశమున ఏర్పరచుటకు అధికవ్యయమగునని తలచుటవేత, 
ధర్మల్ స్టేవన్ల వల్లనే విద్యుచ్చ కి పుట్టించి ' సరఫరా చేయు 
టకు (ప్రభుత్వమువారు నిశ్చయించిరి, 

_ ఈ విధానమును 1988 సంవత్సరములో (పభుత్వమువారు 
తయారుచేసి ఆ సంవత్సరమున నే కొంత అమలులోనికి 
తెచ్చిరి. .ఆ విధానము ననుసరించి మూడు ధర్మల్ సేన 

రర 
| (Hy బెజవాడ ?___ ఇచ్చట _ 1500 కిలోవాల్లుల 

శక్తి నుర్చత్తిచేయు కెండు ఆవిరి టర్భొజనకేటరు సెట్లు 
పనిచేయుచున్న వి, 8009 కిలోవాల్లుల శేక్టి”ల ఇంకొక 
నెట్టునుగూడా తెప్పించుటకు (ప్రయత్న ములు జరుగుచున్న వి. 
ఈ స్టేవనునుండి విద్యుచ్చ కీ "బెజవాడ, గుంటూరు గుడి 
వాడ్క మచిలీపట్నం, ఏలూరు మొదలగు పట్టణములకు ; 
గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలలోని కొన్ని పల్లెలకు సరఫరాజేయ 
బడుచున్నది, ఇక్కడ విద్యుచ్చ కికి 'గరాకీబాగా కలదు. 
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కొంత విద్యుచ్చ క్రి కష్టా 

చేస్తున్నారు, 

సిమెంటు వర్కువాత సరసం 

(2) కాకినాడ క్ర న్రేవనులో విద్యుచ్చ కి నూ యం(త్రములద్యారా ఉత్ప త్తి చేయబడుచున్న ది, ఇక్కడ 
600 కిలోవాల్డుల శక్తి ఉత్స _త్రియగును, కాకినాడ్మ 
రామచంద్రపురం, సామర్ల కోట్క "పెద్దాపురం వీఠాప్రుకం, వానిపరిసరములలోని పల్గెలకూ విద్యుత్ శక్రి ఇక్క_డినుండ్రి 
సరఫరా చేయబడుచున్న ది, రాజమ హేంద్రవరమున ముందు 
ఆవిరి టర్భోజనకేటరు సేవను నిర్మించి ఎక్కువ ఖర్చు 
అగుచున్న కాకినాడ ఆయిల్ -యిం జెన్ల =ఫాంటును మ్రూన్సీ వేయుటకు ఆలోచించుచున్నారు, 

(8) విశాఖపట్నము ;___ ఫూర్వపు వోర్చర్వు ఆవిరి యం[త్రములు (పభుత్వమువారు వళపరచుక్షొన్సి ఇక్కడ. 
నవినమైన యంత్ర నిర్మాణముచేస్పి 1500; 700 శ్రిల్రాణి- 
వాల్టుల విద్యుత్ శ క్రి నుత్స_త్రిచేయు రెండు టకో జన రేటద్ధ 
నిర్మించిరి. ఇక్కడి విద్యుత్ క్రి విశాఖపట్నం, విజయనగరం, అనకాపల్లి, బొబ్బిల్సి విశాఖపట్నం మాంగనీసు గనులకు జిల్లాలోని ఇతర పల్లెలకు సరఫరా చేయబడుచున్న ది, 2000 * కిలోవాల్టుల నుత్స ల్రిచేయు మరియొక యంత్రమును నిర్మింప 

ఇక్క_డ స్టాపీంచుచున్న నౌకా నిర్మాణ "కేంద్రము మొదలై న పరిశ్రమల అభివృద్ధితో, ఈ విద్యు చృక్షి శేంధ్రమునకు ఊ త్రకో _క్లర మంచి భవివ్యత్తు 
ఉండును, . 

నున్నారు ఠి 

పెన (వ్రాసినప్రకారము మత్స ఖండ హెడో ఎలక్ (టిక్ (ప్రాజెక్టు స్థాపించు (ప్రయత్నములు జరుగుచున్న వి, గనుక సాధ్యమయినంత త్వరలో ఈ స్కీ_ము అమలులో నికి వచ్చునని ఊహించుట కవకాళము లున్న వి, అప్పుడు 
హైడ్రో ఎలక్ టిక్ పవరున్కు ఆంధ దేశంలో బెజవాడ 
గుంటూరు వరకూ వాక్ర్యూ సరఫరా చేయవచ్చును. 
| అంతేగాక నిద్యు చ్చ _క్లివల్ల వ్యవసాయము. అభివృద్ధి 
చేసుకోవచ్చునన్న సంగతి (కొ తగాదు, _ ఆంధ్ర 
జిల్లాలలో వాల భాగములందు నదులు ద్వారాగాని కాలువల 
ద్వారాగాని నీరువచ్చే సదుపాయములు లేని (పొంతము 
అనేకము లున్నవి. ఈ . రకపు (ప్రదేశములలో ఇరు 
వులు బావులు ' మూటలు ద్వారా విస్తారము నీరు. కట్టు 
కొనెదరు. ' దీనికి శ్రమ కూడా అధికముగా కావలెను, 



ఈ పనికి విద్యుచ్శ క్షి నుపయోగీంచినట్లయి'తే అతి చౌకగా 
చేసుకొనవచ్చును, మన రాజధానిలోని కోయంబత్తూరు 

దతీణార్కాాటు జిల్లాలలో విద్యుత్ "సౌకర్యములు ఏర్పడిన 
తర్వాత, వ్యవసాయమునకుగూడా దాని నుపయోగించి, 
రైతులు ఫలసాయ మధికము చేసు సుకొనుచున్నారు. ఇక్కడ 
ప్రతి జిల్లాకును దరిదాపు వెయ్యి మరలు నీరు కట్టుటకు 

విద్యుత్తుతో నడుపబడునవి ఉప పయోగించబడుచున్న వి. (పతి 
వ్యవసాయదారు ఎలక్ (ట్రిక్ పంపులను సులభముగా, 

వౌాకగ్యా మోట 'మొ!! ఇతర సదుపాయములకన్న త్వరగా 

ఉఊపయోగించుకొనవచ్చునని గు ర్రించినాడుం. 

వారి శ్రామిక ధృక్పథమునుంచి చూచినప్పటికీ పరిశ్రమలకు 
“కావలసిన “పెట్టుబడిని వాలావరకు విద్యుత్తు ఉపయోగించి, 

తగ్గి ంచుకొనవచ్చునని చెప్పవచ్చును. 

కాటకా మిల్లులు (కైెసు మిల్గులువంటి “పెద్ద పె 

ఇంజనుల నుపయోగించు పారిశ్రామికులు తోలు పట్టాలు 

గాయిధ్ద అధికంగా ఉపయోగించే అవసరం 
లేకండా విద్యుత్తుతో సులభముగా వాటిని నడుప్రకొన 
వచ్చును. కోయంబత్తూరు జిల్లాలో అనేక మిల్లులు విద్యు 

త్తు నుప పయొగించుచున్న వి, 

అ నేక నృహపరి(శ్రమలన్వు చిన్నచిన్న పరిశ్రమలను 

స్థాపించిన, వాటిని అభివృద్ధి చేయుటకు విద్యుత్తు ఉపక 

"పెడన “పెద్దాపురం ఉప్పాడ 

(శ్రీకాకుళం, పొందూరు. నరస సన్న పేటలు చేనేతకు వాసి 
కెక్కి_నవి, కాన్సి చెనేతవల్ల అధికంగాగాన్సి త్వరగాగాని 
"కావలసినంత సరుకు నుత్సత్తి వారు చేయజాలకున్నారు. 
సేలం జిల్లా 'బెంగళూరులలోని పారి శ్రామికులు విద్యుత్తు 

నుపయోగించి, సరకు విడుదల నధికముగాన్సు త్వరగాను 

చేయుచున్నారు, ' మెగా విద్యుచ్చ కి శి నుపయొగించడంవల్ల 

అధికంగా ఏమిన్నీ ఖర్పుగాదు 3 సరిగదా సగటున చవుక 
అవుతుంది. ఇట్లే ఈగ పేర్కొనబడిన మన (ప్రాంతీయ 
పారిశామికులుగూ-డా విద్యుత్తు నుపయోగించి లాభముల 

గడించుకొనవచ్చును. యింకా అనేకచోట్ల (ప్రాంతీయ పరి 
స్థితులను బట్టి, లభ్యమయ్యే ముడిసరకులను బట్టి విద్యుచ్చ డీ 

నుపయోగించ్చి [క్రొత్తక్రొ త్స పరిశ్రమలు స్థాపించవచ్చును ! 
ఆంధ దేశంలో  విద్యుచ్చ _క్రికిన్నీ) విద్యుచ్చ_కి కి 

నుపయోగించే యితర పరి(శమలకుగూడా మంచి. భావిదళ 

వున్న దన్న 'సంగతి విశదమవుతున్న ది ! 

DX 

గొలుసులు, 

రిస్తుంది, "తెలుగు నాట 

నీలలో కె, వి సుబ్బారావు బి యస్, స్కీ 

విద్యుచ్చ క్త 

ఆం ధ్రదేశములోని ధర్మల్ న్టేవనులు వాటీకయిన 

ఖర్చులు వ్గాగా వివరణములు ;_ 

ధర్మల్ స్కీము పీరు స్యపైమొదలు పెట్టిన పెట్టుబడి ఖరీదు 

కాలము 1940-41 సంగ 

రుం 
విశాఖపట్నం 1989 ఏప్రిల్నుండి 21,07,928 
బెజవాడ 1989 ఏప్రిలొ్నుండి 28,91,492 
కాకినాడ 1940 ఏప్రిల్నుండి 5,60,186 
పళిిమగోజావరి చనా వే షట స తయారులోనున్న ది వ 

జిల్లా బడిన ఖరీదు రుం 

7.67 లశులు, 

పెన చెప్పిన (ప్రభుత్వపు స్కీము ద్వారా సరఫరాచేయ 
బడుచున్న విద్యుచ్చ శి గాక, ఇతర కంపెనీల ద్వారా 

కొంత ఆంధ్ర "దేశమున సప చేయబడుతున్న ది, ఆ కంపె 

(ఇంజ 

నీరింగ ఎ. ఎమ్, ఐ. ఇఒ, గారు. డైరెక్టరుగా. పనిచేయు 
చున్న “ది మెకొలిక్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమికెడ్ *” 

యున్ను ; కీ శే డి యల్, యక, రాజు (మేనే 

జింగ్ డై ర్టరు గారిచే స్థాసితమైన క ఆం(ధా యింజ 

నీరింగ్ కంపెనీ లిమిపెడ్ ” 'యున్ను చెప్పదగినవీ, 

మెక్ లిక్ కంపెనీవారు గుడివాడ్క (శ్రీకాకుళం 

నరసన్న పేట్క సాలూరు పార్వతీపురం మొదలైన పట్టణ 

ములకున్నుు ఆంధ్రా యింజెనీరింగ్ కంపెనీ లిమికెడ్ 

వారు విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి 

విద్యుత్తు సరఫరా చేయుచున్నారు, 

ఆం(ధ్ర దేశములోని వీద్యుచ్చ క శీ సరఫరా. చేయబడుచున్న 

పట్టణాల పట్టిక, (విశాఖపట్నం, తూర్పు పు గోదావరి 

కృష్ణా జ జిల్లాలు.) 

1. బెజవాడ 2, కాకినాడ 8, బందరు ఓ. అనకాప ల్లి 

ర్, బొబ్బిలి 6. ఏలూరు 7. గుంటూరు రి, తెనాలి 9, గుడి 

వాడ 10. విశాఖపట్నం 11. నూజవీడు 12, భీమునిపట్నం 

18. విజయనగరం 14. రాజమం(డి 15, ధవళేశ్వరం 16 నర 

సారావుపేట 17. ఒంగోలు 18. చిశాకోల్ (శ కాళుళం) 
19. సాలూరు 20. వాల్తేరు 21, పార్వతీపురం 

చై ముఖ్యమైన పట్టణాల్లో నేగాక ఇంకను అనేక చిన్న 

పట్నములకున్ను 

ల భ్ WK పట్టణాలకు ముఖ్య (గ్రామాలకున్నూ విద్యుచ్చ క్ సరఫరా 
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“అన్ని దేశాల్ క్రమ్మవలెనోయ్ దేశి సరకుల నమ్మవలెనోయ్, 
డబ్బు తేలేనట్టి నరులకు కీర్తి సంపద లబ్బవోయ్ 1” గురజాడ, 

యా ఒ౨్రహము క్ష ___ దేశముయొక్క జకాత్ 
వ్యష్థ ఆ దేశపు వర్శిశ్రమలమీద ఆధారవడి యుండును. పరి 

వ జ శ్రమలు వభుత్వ వోషణమున్నచో అభివృద్ధి చెందును. బ్రిటిష్ 
పాలనా కాలమున దేశీయ వరిశ్రమలు వతనోన్యుఖమగుట-_ 
పిర్చిశ్రమలు, వానిలో పెద్ద, చిన్న, గ్రామ పరిశ్రమలు---స్వ దేశీ 
ఉద్యమ అలితముగా దేశీయ పరిశ్రమల పునర్విజృంభణము-- bn 

ముడి సరకుల విదేశములకు పంది, విదేశములనుండి తయా 
కైన వస్తువులను తెప్పించుకొనుటవల్లి మన పర్మిశ్రమలకు కలుగు 
నష్టము-._దూది, నార, చక్కర మొదలైన భారత దేశపు పరి 
్రమలు----చెన్న రాజధానిలోని వర్మిశమలు-_ ఆంధ్ర దేశపు పరి 
శ్రమళలు-చేనేతలో ఆంధ్రుల (ప్రత్యేకత - బెజవాడ, మంగళగిరుల 
లోని సీమెంటు వరి శ్రమ__వుయ్యూరు, బొబ్బిలి, పామర్లకోట, 
రాయక మొదలెన (ప్రదేశములలోని చక్కెర ఉత్ప శ్తీ...నె ల్లీ 
మర్ణ, ఏలూరు, చిట్రివలవలలో గోనెసంచులు--పొగాకు వరి 
గమ తోళ్లను వదునుచేయట మొదలగు పెద్ద పరిశ్రమలు. 
అందరు ఆం ధావెంటివిక్ కంపెనీ... బెజవాడలో వండు నిలువ 
వేయుట ఆాశత్నం లౌంపెకా కలములు---భారత దేళవు నౌకా 
నిర్మాణమునకు మవ తెలుగు రేవు ,పట్నము, విశాఖపట్టణము 
కేం రమ గట... మన గృహ వర్మిశ్ర మలు-_యంతయుగమున 
గృహా వరేశ్రమల ఆచక్యకత.....ఏలూరు, బందరులలో తివానీల 
నేఠ.....అచవాని జంఖానాలు.... బందరులో కలంకారీ అద్దకము-___ 
రర్మాజీగూ దెం, అనంతవరం, కానుమోలులలో కంబళ్ల నేత 
గొండవల్లీ, నక్కపల్లి బొమ్మలు---నర్పారావు పేట క్యాంపు 
క్ని చర్ సక్కికమవిళా ఇపట్టజ దంతపు సామానులు 
తిర ఏర్మిశమలు---మన దే పరిశ్రమలలో ముఖ్య 
ఎన నినీమా వర్శిశమ-__నీవిమా వర్మిశ్రమ ఆంధ్ర దేశ ఐన్ 1827 లో మోతే నారాయణరావుగారు స్ట్థాపించుట__ 

# 

1931 లో మొదట (ప్రహ్హాద వెలువడుట; యుద్ధమునకు పూర్వము. 
ఒక చితము తీయుటకు. 50 మొదలు 75 వేల రూపాయలు 
వరకు ఖర్చగుచుండుట ; ఇప్పుడు ఒక లక్ష రూపాయలవరకు 
ఖర్చగుచుండుట; ఈ నాటికి తయౌరైన తెలుగు చిత్రములు 
100కు పెగా___జి, రామ్మబహ్మాం, బి యకా. రెడ్డీ, “హెచ్. యం. 
రెడ్డి, చె. వి. రావుగార్లు సుప్రసిద్ధ తెలుగు దర్శకులు; హిందూ 
దేశమున 60 ఫిల్ము స్లుడియోలు, 150 ఫిల్ము నిర్మాణ కేంద 
ములు గలవు; 'వీనిపై 14 కోట్ల రూపాయలకు వైగా పెట్టుబడి 
గలదు ; 40 వేలకు పెగా ఈ పరిశ్రమపై ఆధారవడినవా 
రున్నారు ; ఆంధ్రదేశమునందలి సినిమా పదర్శనశాలల పట్టికలు. మొ॥నవి, మన దేళప్ప పారిశ్రా మి కాభివృద్ధికి తోడ్ప్చడ 
వలనినది (ప్రజలే । 

ఆర్థి కాభివృద్ధి పరిశ్రమల మోద ఆధారపడియుండును. 
పకి శ్రమలు .ప్రభుత్వపోహణయున్న చో అభివృద్ధి చెందును. 
వ_ర్హకమునక్రై వచ్చి, గిడ్డంగలను దుర్గములుగా మార్చి, మనవు 
(ప్రభుత్వము చేయు పరజేశీయులు మన పరిశమలను-పెకిరాని 
త్తురా 1 ఆంగ్లేయులు మన బేశమున పరిపాలన (పారంభిం 
చక పూర్వము మన పరిశ్రమ లెట్టున్న వో చూడండి ! 

(పొవీనకాలమునుండి యు ఓడలు కట్టుచు దకీణ ఆమె 
రికా వై నా జావాలలో మన భారతీయులు వర్తకము చేయు 
చుండెడివాతు, ఇప్పటికి సుమాతు మూడువేల సంవల్సర ముల (క్రిందట ఈజిప్టు దేశములో శవములకో కప్పిన బట్టలు (గ్రీసు రాణులు ధరించిన సున్నితే మైన వలువలు మన జేశము లాగే కొక్చేత్తి చేయబడి "మన -కేవులనుండ్రి మన పడవలలో ఎ మతి చేయబడెను, 17వ కతాబ్లమున హిందూ దేశములో 
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KOKA KARA 

ఫి Scientific Apparatus & Equipment for - 
ణో 

- Industrial Research and Control. 
ng 

ttt tat ttt ttt ttt ttt tt 

We have specialised inthe manufacture of Scientific 
Equipnient for Industrial Research and Control. ప్ల 
We shall be glad to send plans and estimates 07. 
request for any Industry.: - జ కా న 

We maintain the lead in the manufacture of Scientific ల్ల 
apparatus, appliances, chemicals etc., for use in జ్ఞ 
School, College, Clinical, Industrial laborataries etc. 
We. solicit enquiries. for any of your requirements. జ్ఞ 

KK 

THE ANDHRA SCIENTIFIC 60. LTD., 
MOUNT ROAD, MADRAS. | 

ఫో 
BEAD OFFICE & WORKS శ్లో 

MASULIPATAM. న 
% 
ణ్ 
శ 

ఓ 

థ్ ఆంధ సెంటిఫీక్ కం వెస్ లిమిశు గ హెన్టాఫీస్సు 
క కర్మాగారము!: 

మాంట్ రోడ్, మడాసు, ) ( మచిలీపట్టణము, 
మ 

ORRIN HRA AHA AAR శ్ 



పెస్ డెన్సీకి సోల్ పఫీజంటు 

క 

ఖ్ “పోస్టు బాక్స్ నెం. 



తప్ప మరి ఎచ్చటను "పెద్ద కీడలు నిర్మించియుండలేదు. 

'పెగా ఆ ఓడలు ౩0 సంవత్సరముల వరకు ఇెడిపోయెడివి 
గావు. భారతీయులు. 1రి.వ శతాబ్బమయున' ఇనుప ఓడలను 

గూడా. నిర్మించినట్లు, నిదర్శనములున్నవి, 

ఢక్కా మజిలిన్కు బందరు కలంకారీ గుడ్డలు. విదేశ 
ముల కెగువుతి యగుచుం డెను, ఎల్లోరా అజంతా రంగుల 

వాసి "నేటికైననూ తరిగినది కాదు, ఢిల్లీవద్దనున్న 1500 
'సంవత్సరముల నాటి ఉక్కు స్తంభము ఇప్పటికిని తుప్పు, 
చిలుము. పట్టకుండా నిలిచియున్న ది. దీనికి కారణము 
మన లోహా. శా స్ర్రజ్ఞుని బుద్ధి బలము శిల్ప చాతురియే ! 
కొండల లోను గుహలలోనుు చేవాలయములలోను రథ 
ములకున్నూ 'సంగీత స్వరముల (పతిధ్వనించు రాళ్లు చెక్క. 
బడినవి ! అప్పటి భారతీయుల అఖండమైన కా స్ర్రజ్ఞానము 
కొనియాడ దగినది ! 

యిట్టి ప్రజ్ఞాస సంపన్ను లకు నెలవయిన భారత దేశమున 

ఏనాడు “విజి! వ_ర్థకులకు వ ర్హకమునకు అనుమతు లిచ్చిరో, 

ఆనాడే మన చేశ పరిశ్రమలకు ముష్పువచ్చినది. ఆంగ్లో 
యులు మనకు పాలకులై న తరువాత మన ' సరకులు మన 

కీఢలలో వెళ్లుట పార్ల మెంటు నిజ పీధించెను. దీనితో 

(క్రమముగా సడల కట్టడము మన విదేశ వ్యాపారము 
శ్నీణించినది, లాంక్ మెరు వర్తకులు బాగుపడుటకు ' మన 
ఢక్కా చేతగాండ 'శెథ నరుకవలసి వచ్చెను, వారి ర్డ 

మ. చె చెప్పినట్లు ' మన నౌకల నిెషీధించ 

విదేశీయులై న మన పొలకులు ఆదినుండి 

'బేశియ వర్తకమును ఒక నిర్లీత విధానము ననుసరించి శ్నీణింప 
చేసిరి, అందుకు వారికి ముఖ్యముగా తోడ్చడినదీ*యన 

'పారతం(త్ర్యము వాలెక్కువ మనము తక్కు_వను "హెచ్చు 

తుల (పచారమ్ము న్యాయముగా నున్నట్లు నటించుచు 

చట్టరీత్యా మన వంర్దకము వారు వశము చేసుకొనుట, నాల్ల 

వది కై స్త సవ మత (ప్రచారము, వీరి పాలనా జం. 

మన అనుదిన జీవితములో వచ్చిన మార్పులు పాశ్చాత్య 

వలసి వచ్చెను 

వ్యామోహము వలన (పొద్దున పొయ్యి రాజేసుకొను ఆగి 
"పెట్టి మొదలు దై వాలంకరణ వస్తువుల వరక్కు విదేశ జం 

కల పే ఉఊపయాగించుటగూడా మన దేశీయ వస్తు నిర్మాణ 

ములకు ఉప ప(దవము కలిగించినవి, 

1005 లో వచ్చిన వంగ రాష్ట్ర్రోద్యమము, డాని తర్వాత 

విజృంభించిన స్టదేకి ఊద్యమముల ఫలితముగా (పజలలో 

వరి శ్రమలు 

ఒక నూతన. ఆవేశము ఉదయించి, సుషుప్తిలో నణగి 

యున్న జాతీయ శక్తులు వన్నెలు దిద్దుకొన్న వి, చేకియ 

వస్తువులన్న ఆదరణ అభిలాన ఏర్పడి అనేక (కొత్త 
పరిశ్రమలు దేశమున స్టాపీంచ బడినవి, 1920లో ఆరం 

ఖించిన గాంధీ యుగములో కలిగిన ఖద్దరు ఉద్యమము 

వలన అనేకప పర్మిశ్రమలు పకోతుముగా ఊద్ధరింప బడినవి, 

ఈ నాటికి విదేశీయుల వ్యాపార శక్తులను, విదేశ వస్తు 

వులను బహిప్కురించ గలిగిన (ప్రబల శక్తి కి మనలో ఆవిర్భ 

వించినది, శుద్ద స్వదేశి పరిశ్రమలన్న మనకిప్పుడు 

(పాణము ! శారగ్రాను (ప్రభుత్వము బేశీయ ఉద్యమము లక 
(పోత్ళాహమిచ్చెను. కాంగాస్ పరిపాలనా కాలమున 
అనేక నూతన ప పరిశ్రమల నె స్థాపనకు పునాదులు వేయబ డెను, 
ఇంతలో స్వాతి ముసురులట్లు ముంచుకొని వచ్చిన యుద్ధము 

వల్ల, కారన్ మంత్రుల రాజీవామాలవల్ల ఈ కియా 
ద్యమ WE నుము నిరాటంకముగా సాగుటకు వీలుళలేక 
పోయినది, ఆర్థిక పారిశ్రామిక పోరాటములు మన 

స్వరాజ్య పోరాటములోని అంతర్భాగములు, యుద్దమువల్ల 
విదేశ వస్తువుల దిగుమతి ఆగిపోయి్యిి చేశీయ వస్తు (ప్రదా 
రము (ప్రబలమగుట సహజముగచా ! యిప్పుడు మన బట్టల 
మిల్లులు విరివిగా పనిచేయుచున్న వి ! ! మన దేశమున కీడలు, 
మందుఫండు సామానులు విమానములు నిర్మించు కర్మాగార 
ములు నెలకొల్బబడుచున్న వి. 

పరిశ్రమలు వానిలోని వివిధ రకములు మన బేళ 
మందలి పరిశ్రమలు ఆ పరిశ్రమల అభివృద్ధికి “కావలసిన 
పరిస్థితులు సలుల 'లెలుసుకొనవలసీ యున్నది, 

పరిశ్రమల అభివృద్ధికి ముఖ్యముగా కావలసినవి ముడి 
సరకు, విద్యుచ్చ_ కి. లేక బొౌథ్స మూడవది అమ్మకమునకు 
కేంద్రములు (మార్కెట్భొొ, ఇవికాక రాకపోకల సౌకర్య 
ములు, ముఖ్యముగా సరకుల విడుదల కుపకరించునవి రైలు 
మార్చ ములు, ఇప్పుడు 5 రైల్వే కంపెనీలు మన కన ల 
లేవండుట చేక, (ప్రయాణీకుల కే సౌకర్యములులేని స్థి స్టీతిలో సర 
కులమాట ఏమని చెప్పవలెను ! ఇది గొప్ప తటటమ, కొన్ని 
ై ల్వేకంపెనీలు మనకున స్నృప్పటికిన్నీ జాతీయాభ్యుదయమునకై 
తోడ్చడుట లేదు. ఇందుకు కారణము పర్మపభుత్వమే ! 
(పభుత్వమువారి ఊదానీనతయే ! కృష్టా జిల్లాలో సిమెంటు 
పరిశ్రమ స్థాపనకు ఎక్కువ అవకాళములున్న వి, ర 
సౌకర్యముల ననుసరించి ఆ పరిశ్రమకు. మంగళ; 
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ఫలానా మల. మయి క శీర దములు, ఖీవాకు కాప యు న 
"ల అదిక ము వొకుకుటడేత తాతా కంపెనీని 

రాదిక, ముడ్ సరకులనుబట్ర్రి సరకుల 
శకి ఆయా పరిశ్రమలు 

Mrmr అ పం ry, wl 3 pry ల rid కో న్న అలలై 
bt 
wa 

శ కక టు ఫ్యాన్ లను వడ్తుపుటకు యినుము లేక 

నీహాకులో పోగు గనులకు చేరువగా హ్ న 
వ. కోయంంతూకులో. విదుచ కి 

ఖీ ష్. wi స జ్జ ల. పతా ఓ 
i 

స్ట గ్గ / bs ya | పో 
Y ఖ్ ఖీ కపప corey, ర వ సాల ల్లా" వు ~~ గాన న ల్యే 

+ 
క 

క అ పక్షి శ్రమలు 
శ 

1 ల్ war a క్ు. 
తిం లో phy a LM ల ప నా 

మునకు పద్ద బద్ద బోసు గనులు 

కుం త సహాయయఘమున విద్యుచ్చ శీ లభ స్రపడుటలేదు. రాక 

కా క్యములుహూ డా ఇంకా అభివృద్ధి కావలెను, 
జోకుల అ 

శతు = లుశేవునుకు కోడు దగ్గరగా యుండవలెను, 
జేరిన ఆధిక వ్యయమగను,  జయపురమున బియ్యము 
పు. విజయనగరము. వచ్చుటే బండ్ల బాడుగలవల్ల 
ధిక అధిక ముంా పిరిగిపోవును. వంగ దేశములోని నార 
కుకణన్ని యున్నూ హుగ్లీ నది ముఖద్వారమున నున్న వి, 
అంకునేత్ ఓడలలో సరాసరి సరకులు విడుదల చేయుటకు 

కలువ పదుపాయములున్న, "సరకులను చిన్న 
క్ష లో మాకా తీనుక రావచ్చును. సరకుల తీ అధికముగా నున్న ప్పటికిన్నీ శ అమ్మకము లేనియెడల 

పలు త్న యు ఫలీతేకూన్య మగును, అందుచేత విడుదల 
పదములు ఎక్కువగా నుండవలెను, ఈ విడుదల "కేంద్ర 
ne wt 

ములను ఏర్పకచుట ప్రభుత్వమువారి విధి. 

ళ్ 

84 

18 

{ wu 
41 

దూది 

నార 

వి తనములు (వేరు శెనగ, ఆముదము 

మొదలై నవి) 

పధ్యాతువతాణాల్లు. 

ఇరరములు 

181 b 

1937-38 సం॥లో దిగువుతులు 

దిగుమతి చేయబడిన 

సరుకులు 

బట్టలు వారాలు 

మరలు మరసామానులు 

నూనెలు 

పిండి 

పోగాకు చుట్టలు సీ౫రెట్లు 

ఇతేరములు 

విలువ 

రూపాయలు , కోట్లు 

22 

19 

15 

జనా 18 
ఆ 1 

104 

రారారా ల రన్తిదై తాకిన. 

174 

మె పట్టికలను బట్టి మన దేశమునుండి ముడి. సరుకు 
నుపయొగించుకొనుట తెలియక, - ఎగుమతిచేస్తీ మనకుపక్త 
రించు సరకులుగా వానిని తయారు చేయించుకొని పరజేళ 
ముల దిగుమతి ఖర్చుల్కు ఓడకీరాయి మొదలై న ఖర్చుల ను 
గూడా భరించుచున్నాము. శిక్ష కోట్ల రూపాయల దూది 
సెసముతి చేసి 99 కోట్ల రూపాయల విలువగల మిల్లు 
బట్టలు తేప్పించుకొనుచుంటిమి, 1937-38 లో 854 లక్షల 
రూపాయల రబ్బరు మన దేశమునుండి ఎ/సమతి చేసీ 189 
లక్షల రూపాయల రబ్బరు వస్తువుల కొంటిమి. రానురాను 
మనము _ శీ0=4ఉ0-వ, “నెంబరు, నూలుగూడా దిససమతి 
చేసుకొను చున్నాము. మన దేశమున దట్టమైన అడవు 
లున్న వి 5; గొ లున్న వి 3 చేయుటకు చేతగాండున్నా ర 
అయినప్పటికీ మనము. విదేశము లనుండి 23 కోట్ల 
రూఫాయలు - విలువగల ఉని 4 వస్త్రములను. ది/సమతి 
చేసుకొనుచున్నా ము, మొర్హేమమోద 

దిగుమతులు నూటికి వంతులు దూది వస్తువులు 
14 

నూక ~~ Uw 
మరసామానులు 

12 
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వీ. ఎస్. జి, మార్కు. 

వస్తువును చూచిన వెంటనే 

= mene) - . స్టా ర. Mam శుద్ధ స్వ దేశీ అసి 

(కావా! J) మిరు ధృడపరచుకొన 
Cian 

SS వచ్చును, ఇక్కడ కొన్ని 

పీ, ఎస్, జి, వస్తువులు 

చేర్కొ-నబడియున్న వి. 

అవి వాటీవాటి పనులకు 

తగినట్లు చేయబడి 

వీ. ఎస్, జి యొక్క గొప్ప 

డిజెను, 

aes మును "దెలుపును. 

పూర్తి తకు ఎస్ ఆ SE ల, mr వివరము వీ. ఎన్, జి. అండు సన్ఫు చారిటీ ఇన్షస్ట్రియల్ ఇన్సిట్యూట్. 
వ్రీ ంఅ ఠం 

క _; కోయంబత్తూరు. 1; (సౌత్ ఇండియా 



| | i గ || ; 1 t | 
1. 

\ orm 



నూటికి ఎగుమతులు 
దూది వస్తువులు 1 

నార రం 

లేయాకు, వట్ట శస! 
గింజలు | 9 

వంత్రులు చొప్పున యున్న వి, విదేశములతో వ్యాపారము 

ఏమీ ేశములతో ఎంతెంత. జరుగుచున్నది చూచిన :--- | 

నూటికి 

ఇంగ్లండు అలా 84 వంతులు 

అమెరికా కా 8 జ్ 

బర్మా ల ను. ల్ 33 

జర్మనీ . “ర్ 5 

. ఇతర దేశములు శస 

పై 
చెువా 

అని తెలియగలదు. ఇంగ్ల ండుకు మనకు ఉన్న ఈ 

చూపబడిన వర్తక సంబంధమే మన బేళశదాస్య బంధము 
లలో ఒకెపేట ముడి, మన యిస్థ్యమువచ్చిన చేశములతో 

మన నౌకలలో, మనము వర్తకము చేసుకొనుట కింకను 

- నోచుకొన లేదు .. a క్ల 

మన ముడి సరకులు యితర దేశములకుపంప్కీ ఆది ఇత 

రులు మనకు ఉపయోగపడునట్లు చేసియిచ్చిన ఉపయోగించు 

కొనవలసీన దుర్గతి పట్టినది, ఈ దుర్షతికి కారణము మన 

సోమరితనము బుద్ధిలోపము, ముఖ్యముగా పరితాపకర మైన 

చానిసర్వము, మన వ్యాపారసంబంధములు బిటిష్వారితో 

అధికముగా నుండుటచేత వారు మన పరిస్థితులకు అనుగుణ్య 

ముగా వర్తక వ్యాపారముల సాగించుకొనుట కనుమతిం-చరు. 

ఇందుకుకూడా కారణము మన పరాధీనతయేయని వేరుగా 

ఇప్ప. నక్క_రలేదు, 

మన పరిశ్రమలను మూడు భాగములుగా విభజింప 

వచ్చును. (1) (గ్రామ పరిశ్రమలు లేక గృహ పరిశ్రమలు 

(2 చిన్న పరిశ్రమలు (8) "పెద్ద పరిశ్రమలు, 

: (1) గృహ పరిశ్రమలు :—ఎవరి గృహములలో వారు 

"పెద్ద యర్శత్రముల సాయ మక్క_ర లేకుండా చేసుకొను 

టకు వీలయిన పరిశ్రమలు. ఈ పరిశ్రమలకు సాధారణముగా 

పదిమందికన్న పనివారు అవసరముండరు. ఇట్టి. పరిశ్రమ 

లలో కొన్ని, 'సంవళ్ళరమంతేయు చేసుకొనుటకు వీలయినవి, 

అట్టివానిలో చేనేత ఖద్దరు కంబళుల నేత, తివాసీల చేత, 

(శ్రమలు, 

ca > 

అద్దకము; విస్తళ్లు కట్టుట కంచరి పని "మొదలైన పరి 
ఇవికాక, తరుణము ననునరించి చేయవలసిన 

పట్టు పురుగు పరిశ్రమ, శేన్సె బెల్లము తీయుట మొదలైన 

పరిశ్రమలు కలవు. ఇవన్నియు గృహ పరిశ్రమల (శ్రేణికి 

ఇెందినవి ! ™ 

కమ్మరి se: 
(2) చిన్న పరిశ్రమలు :---ర0 లేక 60 మందికి మించ. 

సుమారు 20, 80 చేల 

రూపాయలు పెట్టుబడి కావలెను. ఇది "పెద్ద పరిశ్రమలకు 

(గ్రాము గృవా పరిశ్రమలకు మధ్య స్థానము నా(క్రమించు 

కార్టూనా పరిశ్రమ, అల్యూమినియము సామా 

కుండా పనివాండ్లుండవలెను. 

కొనును, 

నులు చేయుట, ఇటుకలు చేయు ఫ్యాక్ట రీలు సీకాయ 

సిగరెట్టు మరలు, బనీనుల్కు చిన్నచిన్న బట్టలు తయారు 

చేయు ఫ్యాక్టరీలు మందులను రంగులను ఉత్ప త్తిచేయు 

"కేం దముల్పు ఈ రకపు పరిశ్రమ లకు సంబంధించినవి. పు 

(8) "పెద్ద పరిశ్రమలు :--- వేలకువేల “పెట్టుబడితో 

స్థాపించి, నిరంతరము పనిచేయు యం(త్రములతో, అతల 

లక్షల కూలీల కోలాహలముతో మిన్న ంటు పొగ గొట్ట 

ములతో నిండియున్న _ పెద్దపెద్ద కర్మాగారముల కలిగి 

యుండిన పరిశ్రమలు, బట్టల మిల్లులు, సిమెంటు ఫ్యాాక్ట 

రీలు బియ్యపు మరలు మొదలైనవి ఈ, (గ్రేజికి చెందిన 

పరిశ్రమలు, తో 

భారత దేశ పర్మిశవులు 

పీర్కొ_నదశిన _ భారత'చేశపరి శ్రమలలో వ్య్త్ర పరి 

(శమ, నార పరిశ్రమ, లోవాపరి(శ్రమ, కాగితపు -పర్మిశ్రమ్మ 
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ఆర్బకనర్
వన్వము 

సిమెంటు పగిక్రేన, పంచదార పరిశ్రమ ; తేయాకు ఉన్ని, 
వలు అత్వ పే షల KR చశ్రీచేయు పరి శ్రమలను చెప్పవలసి 

యాః, 

దూది లేక వష వర్మిశమ:__ఇది చాలా "పెద్ద పరిశ్రమ, 
అమెరికా. తకమువాత మవ శోకములోనే దూది ఉత్ప త్తి 

ఎక్కువ, సెంచాయ్యి చేరాము మధ్య రాస్ట్ర్రములలో 

చు జేశరుపంటలోే సగము పంటపండును. అందులోను 

బొంబాయు, జేరారులభో నే "హెచ్చుగా దూది పండును, 

సంత ఐకోసా యుంచావంతరము ఈ పర్మిక్రేమ అభివృద్ధి చెంది 
వడి, మొదట బట్టల మిల్లులు 1816 లో. కలకత్తాలో కట్ట 
బడెను. 1554 లో బెం పౌయిలో కట్టిరి, యిప్పుడు ఈ 

పట్టల మిల్లులు చేశమంతేటనూ ఆలము కొన్న వి, మొ త్రయ 
మన చేళమున 889 8 పెగా మిల్లులున్న వి. అందులో 
అవామ్మడా చాదులో 77 మిల్లులున్న వి. ఈదిగువ పట్టికలో 
మన భారత చేశములోని మిల్లుల సంఖ్య చాప బడినవి, 

=] 

మిలుల కదురుల మగముల సలం ణ్ గ ఖు సంఖ్య సంఖ్య సంఖ్య 

Wie న 68 28,50,774 67985 
అహమ్మదాబాదు 77 19,01,872 46,858 
బొంబాయి రాష్ట్రము 62 ఫి 12,68,651 26,8592 

207 60,16,297 1,40,490 గప్ప శ్ర స్థానము 6 88594 9.187 
జేరాకు 4. 68812 144 మధ్య రాష్ట్రములు 8 3,28,502 6759 
లీహాయ, ఊత్క_ళము 2 27,500 269 
హెదరాబాదు 6 24140 2,157 
మధ్య హీందూస్టానను 16 3,98,118 10,972 నంగ రాష్ట్రము 30 444196 9940 పంజాబు 8 L124 2647 

6 10864 319 
26 7,24,668 11539 
58 1868809 _ 6,719 

1 12000. 800 
8 1,65,062 2,607 
తి 87,824 1,946 

నూలుగుడ్డ పోటీగా పంపుచున్న ది, 

m 

ఈ మిల్లులలో తయారై న వ్యస్ర్రృములు సగము జపొను!& 

పోవును. కొన్ని రకముల దూదిని అమెరికా, ఈ జిక 
నుండి కొనుచున్నాము, మన చేళమున 'కావలసీన 62 
కోట్ల గజముల బట్టకు మన మిల్లులలో 400 కోట్ల గజము 
లబట్ట తయారుగుచున్న ది, 27 కోట్ల గజముల సున్ని త మె; 

బట్టను మనము దిగుమతి చేయుచున్నాము, అహమ్మద్దాబా 
దులో పల్చనిబట్ట తయారగను, మనకు పోటీగా జపాకా 
ఈ యుద్ధమునకు (1942) వూర్యము 40 వ. “నెంబరు 

బొంబాయి, పోలా 

ఫర్ అహమ్మదాబాదు నాగహూాతటు, కలకత్తా, కోయం 

బత్జాూత్క మధురలు ఈ పరిశ్రమలకు (పథాన కేంద్రము 
శ 

నార, గోనసంచుల పర్మిశమ 

బట్టల మిల్లుల తర్వాత జనపనారినంచులు తయారుచేయు 
జ్యాట్ మిల్లులు (పాముఖ్యము వహించును, ఈ పరిశమ 
యివ్పుడిప్పుడే అభివృద్ధి ఇందుబున్న్నదె*. నార వంగ రాష్ట్ర | 
మున విస్తారముగా ఊత్పత్తియగును. ఈనార మన దేశమున 
ఒక్క వంగ రాష్ట్రముననేగాక బీహారు, అస్ఫాములలో | 
గూడా దొరకుచున్న ది, 1850-51 లలో వి'బేశములకో 
కలకత్తా శేవునుండి 21 లక్షల రూపాయల విలువగల నార 
ఎగుమతి చేయబడెను, మొట్ట మొదట నార 1791 లే 
తూర్పు యిండియా వర్తక సంఘము వారు హీందూ దేశము 
నుండి ఎగుమతి చేసిక, 159 భా బెంగాలులో మొదట మిల్లు 
కట్టిరి. వంగ చేళములోే హనీ నదీ ముఖద్వారమున అనేక 
నార మిల్లులున్న వి, నారతో గోనెసంచులు మొదలై నవి 
తయారు చేయుదురు. నారపట్టాలు దూది బేళ్లు మొదలైన 
వాటి కుపయోగింతుతు. గత ఐరోపా సంగ్రామ “కాలములో 
ఈ పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందెను, మన దేశపు ఎసమతులలో 
ఈ సంచుల ఎగుమతి (పథాన స్థానమా(కమించు చున్న ది, 
ఈ పరిక్రమ చాలా భాను. విదేశీయుల హ స్టంగతమె 

వావి యుండుటచే మనకు క్రావలసీన. ఉపకృతి లభించుట లేదు, 

ఈ ప్రక పట్టికలో 1989 ల వన “జక నుండ్లి నిచేశముల సమత మైన నార విలువలతో సైతము 
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" 1008..890లో లక్షలలో 
దేశము నార ఎగు రూపాయల 

మతి-టన్నులు విలువ 

ఇంగ్లండు 181,000 8,46 
జర్మనీ 188,000 2,70 

'బెల్టియము 48,000 74. 
ఫోన్స్ 76,000 1,50 
ఇటలీ 46,000 91 
అ మెరిక5కా 31,000 67 

జపాను 14,000 27 

లోహావరి శ్రమ: పెద్ద పర్మి శ్రమలలో మూడవది లోహా 

పర్షిశమ 1907 లో (ప్రారంభించు నంతవరకు షప్రాంతే 

ములోను మన చేకీయులు స్థాపించిన లోహా పరిశ్రమ స్థానము 

లేదు. వంగ దేశములో ఆంగ్లేయులు స్థాపించిన కొన్ని 

కం"పెనీలున్న వి. అన్ని పరి శ్రమలకున్నూ ఆధార భూత 

మైన ఈ లోహాపరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందక పోవుటయే 

మిగతా పరిశ్రమలు అభివృద్ది వెందక పోవుటకు నై తము 

కోరణమైనది. మన పరిశ్రమలకు కావలసిన పరికరములు 

సామి ' విదేశమునుండి "తెప్పించు కొన వలసియున్నది, 

ఆప్పుడు అసలు సామాను కురీదేగాక్క ఇన్ఫూరెన్సు ఖర్చులు - 

రవానా ఖర్భులం, నూటికి 20 భూ॥లగు చున్నవి, దాని 

వీహిరులో అధికముగా న మరమ్మతు ఖర్వుల/సను, 

Si, పరీశ్రమలు 

యనుము. లభ్యమగు ననియు, బోగ్టుగనులన లున్న వనియు, 

ఈ ఇనుము మన 'బేశమునకు వెయ్యి సంవత్సరముల వరకు 

సరిపోవు ననియు మోకు తెలియును ! సాంచీ (గామమున్క 

(వీహాతలో) ఇప్పుడు జెక్ షెడ్ఫూరని పిలువబడు నగర 
మున తాతా కంపెనీ యున్నది. ఇక్కడ. 'ఈ పరిశమ 

అత్యున్నత స్థితికివచ్చి, (ప్రపంచములోని "పెద్ద కర్మాగారము 

లలో ఒకటిగా వాసి. శెక్కినది, ఈ కం'పెనీవారి కర్మాగార 

ములలో 50 చేల మందికీ మెగా పనిచేయు చున్నారు, 

ఇచ్చట నైలు. పట్టాలు గర్హరులు తీశాల్కు మొదలయిన 

వివిధ వస్తువులు తేయారగును. మెసూరులో భ( చావతివద్ద 

1980 సం॥న "పెద్ద. కర్మాగార “మొకటి స్థాపించబడినది, 

"మొత్తము మోద. మన. దేశములో & “పెద్ద కర్మాగారము ల 

కన్న అధికముగా లేవు, చెన్న రాజధానిలో నాగపట్టణము 

లోను "బెజవాడలోను యిటీవల స్తీ ము-రోలింగు మిల్టులు 

పంచ బడినవి, 

తోళ్ళ పరిశ్రమ ;--మన దేశములో తోళ్ల ను పరిశుభ్రము 

వేస్కి విదేశములకు ఎక్కువగా ఎగుమతి చేయు 

చున్నారు. (ప్రతి సంవత్సరము విచేశములకు దరిదాపు 8 కోట్ల 

రూపాయలు విలువగల తోళ్లు ఎగుమతి యాసను; బాటా 

అనువి దేశస్థు డు కలకత్తా వద్ద తన కరిపెనీని స్థాపించి హీ ౦దూో 

చేశమంకహీ ఏజెన్సీల ర్నరచి, తోలు వస్తువుల నమ్మకము 

చేయుచున్నాడు, ఇేగాక, ఆరాక 

'సమిపముననున్న దయాల్నాగలోగో 

జా తోలుెస్టైలు, చెప్పులు మొద 

'లెనవి తయారు బేయబడుచున్న వి, 

విదేశములనుండి ఏకేటా సుమారు 22 

'లమల రూపాయల విలువగల సామ గీ 

ఎగుమతి యగుచున్నది. ఈ పక 

కాన్న్ఫూరు కేంద్రము 

నీమెంటు పరిశ్రమ ఇదివరలో 

విచేశములనుండి దిగుమతి 

1904 లో "మొట్ట 

మొదట సిమెంటు ఫ్యాక్ట రీ స్థాపించ 

బడినది. భారతదేశములో ఈ కేంద్ర 

ములు అనేక చోట్ల నున్న వి. ఇప్పుడు 

విముంటు 

యగుచుం డెను, 



ఆంధ్రసర సన్వము 

సిమెంటు కంపెనీల సంస్థ ఏర్పడ పోటీల తస్లీంచ్చీ సీమెంటు 
పరిశ్రమకు ఎక్కువగా తోడ్చడుచున్న ది, కరాబ్సీ కట్నీ, 
డాల్మియా సాబాదు మొదలగు స్థలములలో ఫ్యాక్టరీలు 

గలవు, మన రాజధానిలో బెజవాడలోన్సు తిరుచునాపల్లి 

కోయంబుత్తూరు జిల్లాలలోను సిమెంటు ఫ్యాక్టరీలున్న వి, 

మన హిందూ దేశమునకు కావలసిన సిమెంటు మన చేళ 

ములో తయారగుచున్న ది ! 

కాగితపు పరిశ్రమ :---వాలా కాలము నుండియు భారత 

చశమున కూడా కాగితము ఉపయో గింపబడుచున్న ది, 

మొదట ఇది గృహ పరిశ్రమగా నుండెను. 1801 'సం॥ 

వరక్కు ఇంగ్లండులో కూడా కాగితేములు చేతితో తయారు 

చేనెడివారు. మన దేశమున 1867 'సం॥ న వంగ రాస్ట్ర)మున 

ముట్ట "మొదట కాగితపు మిల్లును కట్టిరి, 

మొదట చింకిసడ్డల్పు ప్రాత కాగితములతోటి కాగ 
తమును తయారు చేయుటవల్ల _ పరిశుభమైన కాగితము 
రాలేదు. వెదురు యొక్క ఉపయోగము కనిపెట్టిన తర్వాత 

చెదురు నుపయోగించి నాణ్యమైన కాగితము తయారు 

వేయు చున్నారు. ఈ వెదునే కాక్క ముంజ సబ్బు గడ్డి 

జమ్ముగడ్డిని ఉపయోగింతురు, గాంధీ మహాత్ముని గృహా 

పరిశ్రమల ఉద్యమములో, కాగితము సాణా నృహపరి 

(శ్రమగా తలయె త్తినది ! మన “దేశములో. తయారగు కా 
తము మనకు సరిపోకపోవుటచే విచేశములనుండి కొంత 

కాగితము సరఫరా యగు చున్నది, మైనూరులో కాగితము 

తయారు చేయు భ(దావతీ మిల్లులు గలవు, 1925 నాటికి 
భారత 'చకపు కాగితపు పర్మిశ్రమ ఒక[క్రమవిధానము (క్రిందికి 

వచ్చేను. 1940 నాటికి మన 'బేళశమున 11 మిల్లులు పనిచేయ 

నారంభించెను. ఇప్పుడిప్పుడీ పరిశ్రమ భారత దేశపు 
(ప్రథాన పరిశ్రమలలో ఒకటిగా (పాముఖ్య ము వహీం 

చుచున్న ది, 

పంచదార. పరిశ్రమ :--- ఈ పర్మిశ్రమకో మన భారత 
దేశము పుట్టినిల్లు. కాన్సీ ఈ పర్మిశ్రమ (ప్రధమ (ప్రపంచమహా 

'సంగామకాలము వరకూ అంతేగా అభివృద్ధి పొంద 

లేదు. 1920 లో పంచదార పరిశ్రమకు 'నంబంధించిన ఒక 

సంఘము భారత దేశమున ఏర్పడినది 1929 లే (ప్రభుత్వపు 
దృష్టిని కూడా ఈ పారిశ్రామిక లాకర్షి 0చిరి, 1930.31 

సం||ము ఈ పరి(శమ చరిత్రలో (పాధాన్యము వహించినగి, 

1981-89 చాటీకి పంచదార, పరీశ్రామీక "కేం ద్రమలలో 
నొకటిగ పరిగణింపబడినది. కందసార్సి కథియవారులలో 

ఎక్కు_వ చక్కెర తేయారగను. ఇప్పుడు భారత జీళము. 
లో అనేక చోట్ల చక్కెర తయారు చేయు కర్మా 
గారము లున్నవి. భారత దేశములో వివిధ రాష్ట్ర షిము ల 

లోని మిల్లుల పట్టిక, 
వ 

రాష్ట్రము మిల్లుల సంఖ్య 

సం. పరగణాలు 72 

బీహారు 88 
పంజాబ్ సీంధు 8 

మద్రాసు 7 

బొంబాయి 7 

బెంగాలు 9 

ఒరిస్సా 2 

'సంస్థానములు 1 

"మొత్తము 14 

ఉన్ని పగిశ్రమ : మన దేశములో అడవులు విశేష. ' 
ముగా నున్నవనియు, అందు మేయు గొశైలు మనకు కావ 
లసినంత ఉన్ని నిచ్చుననియు ఆ ఉన్ని సేయుట కనేకులు 
సేతగాండ్రు ఆసంఖ్యా కులంగా నున్నారనియు మిళ౭రిగినబే ! 

అయినను పరచదేశముల నుండి 2కే కోట్లు విలువగల -ఊన్ని 
వస్తువులను దిగుమతి చేసుకొనుచున్నా ము. మన కాళ్ళ్మీర 
దేశపు ఉన్ని మనే (పొంతమున వెదకినను దొరకదు. 
"కాశ్మీర వలువలు చూచిన వారికి ఈ విషయము (గ్రాన్యామే 
కదా! ఇప్పుడు అమృతసర్. 9 కాళ్ళ్మీర్కు కాన్పూరు 'బెంగు 

ళూరులలోని మిల్లులలో ఉన్ని బట్ట తయారగు చున్నది, బిక 
నీర జయవూరులలో ఈ పరిశ్రమ గలదు. 

ఇతర పర్శిశ్రమలు :--- ఇవీగాక నిప్పు పె స్పైల పరిశవ్యు 
లొంతీరులు మందులు, సబ్బులు పింగాణీ సామానులు, 

గాజు సామానులు, విద్యుత్ బల్బులు అనేక చోట్ల తయారు 
చయ బడుచున్న వి, అగ్టీపెప్టైల పరిశ్రమ చాలా (ప్రేశము 
లలో విదేశీయుల చేతిలో నున్నది, అగ్గి పె క్టైలు వేయుట 

కుటీర పరిశ్రమగా మద్రాసు రాజధానిలోని దషీణ జిల్లాలలో 

గలదు, మన వన్తువులను మనము తయారు చేసుకొనుట 
మన“పెనన్కు మన (ప్రభుత్వము “పెనను గలదు, 
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స 

క! 

వెన్న రాజధానిలోని - పరిశ మలు  కౌస్సీ బట్టలు తయారగుట లేదు. నార మాత్రము తీసెదరు, 

గోనెలు తయారగును, బెజవాడ ద్యర తాడేపల్లిలో 

గూడూరు లత్ముణరావు, కుప్పుస్వామి చౌదరిగార్లు ఆంధ్ర 

కాటన్ మిల్బు స్థాపించి నారు. గాన్సీ మన దురదృష్ట 

వశమున అవి నడువలేదు. ఆంధ దేశమున "పెట్టుపడి 

5 పోయిన మిల్లులలో ఇది యొకటి, దూది ద్వరౌే దొరకును, 

రైను మిల్లులు :-- ఈ రాజధానిలో డెల్టా లేర్పడిన కాని నూలు తీయక బట్టలు -నేయుటతో (ప్రారంభించుట 

ఏమ్మట వరిపంట వృద్ది అయినది. దానితో పొటు ఎటు చేత ముప్పు వచ్చినది, వ ఈ మిల్లు హెదరాబాదు 

మాచినను రైసు మిల్గులు స్థాపించుట (ప్రారంభమైనది, మార్వాడీలవళ మై, కోయంబత్తూరు నాయుళ్ల చేతీలోనున్న ది. 

ముఖ్యముగా కృష్ణా గోదావరి జిల్లాలలో రైసు మిల్లులు శెండు మిల్లులు పందలిపాకలో "పెట్టిరి ఇంతవరకు బాగా 

మన రాజధానిలో చేనేత, బట్టలు మిల్లులలో తయారు 

చేయుట్క సబ్బులు చేయుట, పింగాణీ సామానులు తయారు 

చేయుట, పొగాకు పదును చేయుట, శాస్ర) పరికరములు 

చేయుట మొదలైన పరిశ్రమలు ముఖ్య మైనవి. 

అధికముగా గలవు. బియ్యపు ఎగుమతి లాభసాటి గా wD పనిచేయుచున్న వి. బళ్లారి జిల్లా అంతయు దూది 

నుండుట చేత మిల్దుల సంఖ్య ఎక్కు._వగు చున్నది, మయము. అదవాని బొంబాయి వర్తకులతో నిండి 

అందుచేత పోటీలు ఏర్పడి, కొన్ని మిల్లులు దివాలా యుండును, తాడిపత్రి బళ్జారులలో(ప్ర త్తితీయు మర 

ీపినవి, ఫూర్వము నీలిమందు కుండులవలి యిప్పుడు లున్నవి గానీ బట్టలు “నేయునవి లేవు, 

పాడుపడిన మిల్లుగోడలు, ఊడిన శేకులు కనిపించు సబ్బులు :---దేశీయ ఉద్యమముల విజృంభణము 

దున్న వి! తో 1905 లో అచ్చటచ్చట సబ్బులు తయారు 

చేయుట (పారం 

ఫించినారు. ఇప్ప 

ప్లా గుంటూ టికిన్నీ బది గృహ 

రు బల్లార్సికోయం వ పరి (శ్ర మగా చ 

బుత్తూర్కు  తిరున వుయ్యూరు పంచదార ఫ్యాక్టరీ. యున్న ది, మన 

ల్ఫేల్కి మధుర జిల్లాలలో దూది. పండును, ఆంధ్ర) రాజధానిలో . క్యాలికట్టులో రంగడు ఫ్యాక్టరీలు గలవు. 

దేశమున గాని మన రాజధానిలో గాని చేనేత పరి "కేరళా సన లవర్ కర్మాగార "మొకటి చెప్ప గదగినది, ఇది 

(శమ లేని చోటులేదు. తూత్తుకుడ్కి మధుర, కోయంబుత్తూరు (పభుత్వము వారి సబ్బుల ఫ్యాక్టరీ, ఇ తేర (పొంతేములనుండి 

వుదరాసులలో "పెద్ద బట్టల మిల్లులున్న వి. మొ త్రయ 1987 . దిగుమతి తగినది. ఇప్పుడు దిగుమతి 4 లక్షల కన్న ఎక్కు 

లో 49 మిల్లు గ 860 లతల గజముల బట్ట వగా లేదు. మన 'దేళములో నే ఇప్పుడు మంచి నకపు 

తయానై నది. 71980 మంది పనిచేయుదురు. 80 లక్షల సబ్బులు తయారగు చున్న వి. 

గజముల గుడ్డ మగ్గముల మోద తయారై నది. నిప్పు సెప్టెల పరిశ్రమ :-- అసలు ఈ నిప్పు పె స్టైల 

అయినను మనము 1600 అతుల రూపాయల విలువగల పరిశ్రమ (ప్రపంచములో 1679 లో భాస్వరమునుు బ్రాండు 

బట్ట కొనుచున్నాము, బొంబాయిలో నేత. పరిశ్రమ, అనునాయన హంబగ్లులో కని" పెట్టుటతో (ప్రారంభ మైనది, 

బవీహారులో లోహపరి(శమలవల్కె మద్రాసు రాస్ట్ర్రామున ఇప్పుడు మద్రాసులో, "పెద్ద నిప్వు పె ప్రైల ఖ్యాక్ర క్షరీ నస సరన్ 

“పెరుగవలనీన పరిశ్రమలు లేవు, వివిధ రకముల పరిశ్రమలకు ఇండియామాచ్ కంచెనీ ఒకటి క దక్షిణాదిని ps 

సంబంధించిన 1244 ఫ్యాక్టశీలున్న వి. మె మెట్లూరులో. సేత చారులో చిన్నచిన్న ఫ్యాక్ట క్టరీలున్న వి, భారత. దేశమున 

చేసిన. గుడ్డను 'తెలుపుచేయు పరికరములను తయారు చేయు సంవత్సరమునకు 1 కోటి 20 లతల రూపాయల అగ్టి 'పెళ్టైలు 

మరలు ఏర్పాటు చేయబడినవి. ఆంధ్ర దేశమున ఏలూరు, ఖర్చగును, మన కాజ నిల్ల ర్ లక్షల 26 Fee 

గుంటూరులలో జ్యూట్, , కాటక్ మిల్గులు "పెట్టినారు, యిల ఆగ్ని “పెస్టైలు ఖర్చగును. “ము అ 72 క్ట 

జ 
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ధానిలో. "లవ, చిన్నచిన్న కర్మాగారములు కకక క్ల 

న జ ny Cor స్యా Ea ఏలే శాం గెడిని. ఆనకా 
ళ్ ల్లా 

as 

gr. “uM a eM Die SLY పకిశ్రేమ నారంఫించిరి, 
Brg FI అల న్ 

wet gph వరా? జీళ్ళు న నం వణ లెక చిన్న ఫ్యాక్ట రీ 

జ. 

సు an రాజధానిలోను 
రల 

వి. రామ 

/ Ug 

క ప్ని కేకును. ఎందులో (పార ంభించినారు, | 
Cee TIP సుల శ “rn, 1 వె యస్, వి, కృష్ట శౌనక, ( పారిశ్రామిక | కో రు) క్ 

up వ రాన 1. (వ is వపాయాాఖా 

శై తులను |పోర్సహీంచ్కి సహకార పద్దతులమాద కృష్ణాజిల్లా 

క bres లలో మ మిల్లులు "పెట్టు 

టకుతో జ ఢీకి. ఇవిగాక పల్లి లి తత. తుంపాక, 

ఎతికొపహ్నాక, కర్త వూడి pe ఫ్యాక్టరీలలో 
Sau న పీపస్పర మెంట్లు మొదలై న తినుబడి 

న్ా ఇ, అచు చ శ ప? 

) mens క 

కియులనుండే వచ్చు జావా పంచదార న (హౌోస్థమైనదే ! 

'పుపంచచార విబే 

బీెళ్ళి లిల గని పంచచార మిల్లులుగాడా బాగా పనిచేయు 

చున్నవి. సామర్ల కోటలో జెల్లమునుంచి సారా పంచదార 

తయార వేయుదురు, 

మవ కాజధానియందలి మిల్లులన్నియు రాజధానికి 
శానీఆన్ సిర పందచారలో సగమునకుపైగా మా(ర్రమే ఉత్పత్తి 

జేయుచు: న్నవి మన రాజధానికి కావలసిన చక్కెర 
లక టన్ను లం, 

ఫానమునుండి మన రాజధానికి వచ్చుచున్నది, మన న్ 
జమునందలి వుయ్య్యూరులో 850 టన్నులు హోస్సే 
4 రాయాఢలో 250 టన్నులు nd 
we 250 ఏ టన్నులు బోబ్చిలిలో 10 టన్నులు కర్ణం 

ర టన్నుల్కు ree 50 టన్నులు 
fe 60 తన్నారు ఉత్పత్తి యగుచున్న డి వ. 

కొగితప్పు ౩ పకిశ్రమ : కకత దేశమునశెల్ల = 
| య. నో 

పెద్ద మిల్లు 

నున్నవి ఈ ము eee బాలా భవి 

218 

కొంత చక్కెర ఊత్తర హిందూ" 

అత 

వ్యుత్తు గలదని ఆశించినప్పటికీ విఫలమగుట దురద్భస్థమః 

కంందూదేశమునకు 270 లక్షల రూపొయిల కాగితమ 

దిగుముతియగును. మన రాజధానికి 44 లతల రూాపాొయి¢ 

'కాగితేము దిగుమతి యగచున్నది. 40 లతల రూపాయళ 

పెట్టుబడితో స్థాపించిన ఈ రాజమండ్రి మిల్లు పనిచేసిన 

యెడల్క రోజుకు 10 టన్నుల కాగితము సరఫరా యగును. 

ఈ కాగితపు కరవు రోజులలో ఈ మిల్లు పనిచేయక 

పోవ్రట శోచనీయము ! 

లోహపర్శిశమ :---బీహారు మైసూరులలోవలె మన రాజ 

ధానిలో బస్స ఇనుము లేదు, చిన్న తనమున లక్ష్ముణ 

దాసుగారు చాటప పజ్ణ్లు (గామమున న్రైపంచిన చిన్న 

కర్మాగారమును soe పట పక బహాూక 

రించిరి. అది అభివృద్ది చెందినది. అచ్చట మరలు పోత 

పోయుదురు. ఈ కర్మాగారములో విద్యార్థులకు శిక్షణ 

ఇది యిప్పుడు పురపాలక 'సంఘమువారి 

ఆధీనములో నున్నది. బెజవాడలో స్త్రీయ రోలింగు 
మిల్లులు పనిచేయుచున్న వి. మన రాజధానిలోని నాగ 
య “నెలత 1000 టన్నుల యినుము తయారు 

చేయు నీ ప్రియ రోలింగు మిల్లును స్థావించిరి, ఆర్థిక 
లోపము వల్ల ఇప్పుడు ఈ మిల్లు Ss కం ె నీవారికి యిచ్చి 
చేయబడినది. కోయంబత్తూరులో, "తెలుగువారి వీ పీ, యస్, 
జి. కంపెనీ జి డి నాయుడుూూరి. ఎలక్టి )క్ కంపెనీ 
మొదలై న కర్మాగారములలో ఎలక్ (ట్రిక్ 

రేడికోూా సామానులు ఇనుప పనిముట్టు విరివిగా తయారు 
చేయబడుచున్న వి. 

యిచ్చెదరు, 

కానీ, 

పంపులు, 

నార పరిశ్రమ :సంటూర్కు ఏలూరులలో నార మర 
లున్న వి. కలకత్తానుంచి నార తెప్పించుకొని మన 
మిల్లులలో సంచులను తయారు చేసెదరు. ఏలూరు 
మిల్లుల సంస్థాప పనమునకు మో లేవారు కారకులు, చెల్లిమర్క 
చిట్టివల క విబేశీయ మరలున్న వి. ఈ మిల్లుల 
ఉత్ప శ తిని నూచించు లెక్కలు దొరకలేదు. గుంటూరు 
లోను గోదావరి జిల్లా మెరక భూములలోను, ఈ మధ్య 
పొడవైన గోసనార వేస్తున్నారు. ఈ నార, కి త్తనార 
నోనెసంచులకు బాసూ పనికివచ్చునని ఇండళన్షీ సీస్ 
కొఖివారో యిటీవల కని పెట్టిరి. ఈ పంట వృద్ధిచేసిన 
యొడల మన చేళమున ఇంకాకొన్ని. మిల్లుఅం పెట్టవచ్చును, 

ఆకే 



ఆంధ నెంటిఫిక్ ఇకాస్టు మెంట్సు కంపెనీ, బందరు. 

పట్టుబట్టలు :--మన దేశమునకు 80 కోట్ల రూపాయల 

విలువైన పట్టు బట్ట దిగుమతి యగును. 10 లక్షల 

రూపాయల సరుకు మన రాజధానికి దిగునుతీ యగును, 

ఈ పర్మిశ్రమకు కేంద్రము. 

అడవులలో పట్టు తేయారగును. _ పట్టుపురుగులను "పెంచి, 

జపాను వారివల్కె ఖాదీపరిశ్రమవలె వన గృహములలో 

తయారు చేసుకొనవచ్చును. ఇది ఇప్పుడు అట్లు జరుగుట 

లేదు. చైనా వారు దేశముమయొక్క మూలమూలకూ తిరిగి 

పట్టు నమ్ముచున్నారు. "పెద్దాపురంలో నూలు తెప్పించి, 

(పవర్ బాష్) విద్యుత్ వుగములమోద నేస్కి పటుగుడ్ల 
౧ అలు (65 

నిరివిగా ఉత్పత్తి చేయుచున్నారు. 

=డా, ఆ పెద్దాపురం భద్రాచలం 

మందులు :-.ఈ పరిశ్రమలో ఆంధధ్రులది అంటబెవేసీన . 

చెయ్యి ! దేశమంతటా మన మందులు (పొకినవి, ఫ్రీ 

రైలు స్టొటుఫారంమోద చూచినప్పటికిన్నీ మన మందుల 

(ప్రకటనలు కనిపించును. దీనికి నిదర్శనము అమ 

తాంజనము, ఈ అమృతాంజనం ఉత్పత్తి సళివృద్ది 

వేస్కి మన నాగేశ్వరరావుగారు ఆంధ్రులకు “పెట్టిన అమృత 

భిక్ష ఆంధ పత్రిక. డాక్టరు కసరిగారి లోభ "వెందలై న 

మందులు, పండిత డి, గోపాలాచార్యులుగారి విఖ్యాత 

జీవామృతం, జమ్మి వెంకటరమణయ్య గారి పిల్లల మందులు 

గూర్చి. వేరే (వాయనక్క_రలేదు. ఆంభాయుర్వేద 

ఫార్మసీ, పెకి రాకపోవుట పరితాపకరము, ఏలూరు కృష్ణా 

ఆయుర్వేద ఫార్మనీ మందులు రాజధానిలో వ్యా _పీచెందినవి, 

మన రాజధానిలో వాడబడు మందులు ఆంధ్రులు తయారు 

చేసినవే! ఇట్లే 'అభివృద్ధిలోనున్న అనేక కంపెనీలు గలవు, 

'ఖెజవాడలో ధన్వాడ రామచందరావు చాగంటి సూర్య 

నారాయణమూర్తి గార్లు కలసీ (పారంఖించిన ఆం(ధా 

ఫార్మటికల్ వర్కు బాగుగా పని చేయుచున్నది. 

(ప్రదమైన సంస్థలలో ఇది యొకటి ! 

జయ 

ఆంధ్రా నైంటిఫిక్ కంపెనీ : 1927 నుండి, చ్రవేటు 

వార్థ నర్షిప్ కంపెనీగా పనిచేయుచున్న ది. "వేమూరి 

విశ్వ నాధశర్మగారి మిత్రులు విద్యార్థులు స్టాసీంచిరి దిన 

దిన(ప్రవర్థమానమగుచున్న ఆంధ్ర సంస్థలలో ఇదియొకటి, 

విద్యా సంస్థలకు వైద్య _విద్యాలయములకు ఉపకరించు 

పనిముట్లను ఉత్పత్తి చేయుచున్నారు. ఈ సంస్థకు 
అనేక కార్యాలయములున్నని, మన _ రాస్ట్రమేగాక 

పరరాష్ట్రీయుల మెప్పునుసాడా పొందిన సంస్థ ! 1937 

లో దీనిని జాయింటు స్టాకు కంపెనీగా రిజిస్టరు. చేసిరి, 

మద్రాసు మైనూర్కు ఆంధ్ర తిరువాన్కూరు విశ్వవిద్యా 

లయములకు, పంచదార మిల్లులకు విరివిగా పరికరములను 

సరఫరా చేయుచున్నారు. గత 'ససంవతృరము 7% లాభా 

లను వాటాదారులకు పంచి “పెట్టినారు, ఇంకనూ ఈ పరి 

(శ్రమకు మంచి భవివ్యత్తు గలదని ఆశించవచ్చును ! 

పండ్లు, వానిని నిలువ జేయుట :=== తెలుంసనాడులో 

మామిడి నిమ్మ నారింజ అనాస పండ్లు సమృద్దిగా లభ్య 

పడును త గినట్టి తగుణములో ఇవి అతి చాకాా 

దొరకును. అకాలమున దొరకవు, విదేశములనుంచి 

డబ్బాలలో పండ్లు నిలువచేసి మనకు దిగుమతి 
చేయుట మోళెరుగుదురు ! ఆస్ట్రేలియా ఆ(ఫిక్కా అమెరి కాల 

నుండి డబ్బాలలో పండ్లను "పెట్టి నిలువచేస్సీ మన శెగుమతి 

చేయుచున్నారు. ఇట్టి సరకు దాదాపు 1కే కోట్ల రూపా 

యల నిలువకలది మనకు వచ్చును. మన రాజధానిలో 

219 



అంధ్రోన ర్యన్వ్యవడు 

జెల్లీలకు 10 లవమల రూపాయలు "పెట్టుచున్నా టు. ఈ పండ్లు 

నిలువజేయు పరిశ్రమను కాలిఫోర్నియాలో నాతో చదువు 
కొన్సీ బొంబాయిలో అనుభవము పొందిన డి, సూజూగారి 

సహాయముతో పర్వత చేని రామకృష్ణయ్య గారు మరికొందరు 
"బెజవాడలో స్తాపించి పనిచేయుచున్నారు. పండ్ల 

రసములు జాము టొమేటో రసము, రొయ్యలు నిలువ 

జేసెగరు. మన రాజధానిలోను, హైదరాబాదు బొంబా 
యిలలోను వీఠు నిలువచేసిన 'సరకు ఖర్చగుచున్న ది. కాం గస్ 

(ప్రభుత్వము ఈ కంపెనీ వాటాలు కొన్ని కొని సహాయ 

పడ నిశ్చయించినది మన (ప్రాంతముల ఇట్టి సర్షిశవు 

మరియొకచోట లేదు, ఇది కర్నూలు జిల్లాలో గ సహ 

పర్మిశ్రేమగానున్న ది, మున్ముందు వాల్తేరు నౌకా నిర్మాణ 

"కేం్రాఖివృద్దితో ఈ పరిశ్రమ అభివృద్ది కాగలదు. 

రంగులు : మన గృహములక్కు ఆఫీసులకు విదేశేముల 
నుండి వచ్చును, కాశీవిశ్యవిద్యాలయములో శిక్షణ 

పొందిన ఒక యువకుడు, (బ్రహ్మాండం నరిసింహ్వూంగారి 

తోచ్చాటుతో తెనాలిలో ఈ పర్మిశమ స్థాపీంచెను, వీర 
తయారు చేసిన రంగులు మద్రాసు. పారిశ్రామిక "కేంద్ర 
(పదర్శన శాలలో (ప్రదర్శితమెై యున్నవి. ఈ రంగులకు 

యింజనీరింగ్ కాొఖవారు : 

(పోత్సాహమిచ్చిరి, మా 

సులో యిప్పుడు ఇట్టి పరి 

(శ్రమ _ నెలకొొల్పబడినది. 

అభివృద్దికి రాదగిన పరిశ్రమ 

లలో ఇది యొకటి, 

సరా: తెనాలిలో 

సుప్రసిద్ద నీల్ కాల్ సీరాను 

తయారుచేసి, అనేకచోట్ల 

అమ్ముచు న్నారు, కృష్ణ 

వేణి సిరా అను పేర 

ఆంధ్రులు తయార చేయు 

చున్నారు, అయినను విదేశ. 

సీరాల అమ్మకము మన 

(ప్రాంతముల ఆగిపోలేదు ! 

ఇంకను దిగువుతి యగు 

చున్న ది, 

'పేన్సప్ల :---ఈ పరిశ్రమను మద్రాసు (ప్రభుత్వము (ప్రారం 
ఫించి నష్ట్రపడినది, మన (ప్రభుత్వమువారి కర్మాగారమును 
హో అండు కో వారుకొన్సి మద్రాసు “పెన్సిల్ ఫ్యాక్టరీ 

యను “పేర నడపుచున్నారు, 

ఈ పరిశ్రమకు కూడా (పోత్భాహామిచ్చిరి, జిల్లా బోర్జులు 

మ్యుని సీపాలిటీలు మొదలైన సంస్థలు ఈ “పెన్సళ్లనే ఉపయో 
గించునట్లు చేసిరి, మన దేశమునకు దిగువుతియగ "10 
లతల రూపాయల విలువగల "పెన్ఫళ్లలో మన రాజధానిలో 
2 లక్షల రూసొయల "పెన్సళ్లు ఖర్చగును. అనకాపల్లిలో - 

కాసాల నారాయణరావుగారు (1904) "పెన్సళ్లు తయారు 

చేయుట (పారంభించిగి కాని సాగలేదు. మన చేశషు 

“పెన్సళ్లు విరివిగా మనమే ఉపయోగించవలెను. 

'కాంటస్ (ప్రభుత్వమువారు 

పింగాణీ పరిశ్రమ :-_ విశాఖపట్నంలోన్కు గుంటూరు 
జిల్లాలోను రాజమ హేంద్రవరములోను పింగాణీ పరిశ్రమకు 

కావలసీన ముడి పదార్థములు విరివిగా లభించును ఈ 

(ప్రవేశము లలో ఈ పరిశ్రమను నెలకొల్పుటకు (ప్రయత్నములు 

జరుగుచున్నవి, మనకు పింగాణీ సామానులు ఆస్ట్రేలియా, 
జపానులనుండి ఎగుమతి చేయబడుచున్న ని. 

ఆంధ్ఫులు పురం (పకాశరావుగారు మదరాసులో 

చెన్మా 
= 

ఆంధ్రా సైంటిఫిక్ కంపెనీలో విద్యాలయములకుపకరించు శాస్త్ర వరికరముల తయారుచేయుట, 
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' ధారా; విశ్వేశ్వర రావుగారు, 'వ_ర్హకులు," ఆంభా బ్యాంకు డైరెక్టరు. "= 
అం 

న see స జః 3, . ఇ 99 ప | 99 

న్. బీ. వి. పట్టాభి రామారావుగారు, కేపిలేశ్వేరపురము జమీందార్లు. 
మాజేటి వెంకటనాగభాహణరానుగారు, ఆం(ధా ఇన్సురెన్సు కంపెని డైరెక్టరు. 



భారత దేశ పరిశమలలో ఈ ము దాన్ 

ఎనామెల్ వర్ కు పరి(శమ పెద్దపరి. శమ 

ఇక్క-డ పలు. విధములయిన పింగాణి 

గిన్నెలు, పళ్లెములు, పాత్రలు, సెన్ 

బోర్డులు అందముగా తయారగుచున్నవి, 

ఇంత పెద్ద వీంగాణి పరి(శేమ దీ డశథీమందు రం క 
క... 

ఈ ఫాన్టైరీలో తయాంగు. విపువులు శాత 

ఖ్ 

డదేశమందే కాక బంబ్మ, సిలోన్, మ లేకు py 

ములందును విరివగా *మృుబకుచుం కము. 

ik 

ఈ యుదసమయములో దిగు మతులు రా కా అక సో బ్ థి ని కాలములో ఈ పః కమ న జీ ౬లిటీీ వా” 
అవసరములకు వగా గా 

ణి వ సమ . “రవి. స a 
మాచ్ వ ఓట వ్యాపారము (పస్తుతము తక్కు_వచేయవలని వచ్చినది: గాని, కాజ కాలములో feet 

మరల మునుపటివలెనే చే : చయగలదు; (పజాదరణ సైతము మరల పొందగల, 

) 



wat ఆక ఇ we, గా గ్ ఘం ఇ మసక దె ra త. ష్. లపై గోము 

ట్ 
sans bs Bn er ee 

hae] 

_పగుగ్పమువాకి అనునుతి పొందిన ఇండియన్ 
సోము డిపో మంట్ ర లుళాఖ) వారి పటకలో 
శ పక్మిశమి చేరు చేర్చబక్షి నిన అట్లనే మెనూర్, 
కొచ్చిన్, ©: 

J 

ఏపవాన్ ఘం. ము రాద్యములందును 
(పభుత్వ స సమ్మతి బవసిన పరి "మ. 

మొట్టమొదట నెన్ బోగ్డులునుమా త్రమే తయారు 

చయుటకు ఏర్పడిన ఈ పరిశ్రమ శీ సుకాలములో వది 

లొంది _౦గాడీ గృహా పసేకొరముణు పరి|శేమగాకు +౫ 

పరిణమించి (పం వెండిగది 

AE వాట పగ ల ఎములు, ఆస్ప[తి 

పరికరము" విద్యుగీపాచ్చాదన 
లీ కె! 

ముల, ఇంకను పలువఫవముటయిన 

వయా ణీ వస్వువ్ఫః ౪ తయారుశేోయు 

ఉన్నత ఆంధ పరి కమ 



అనన పూక రం = 4; 

ఈ ఎనామెల్ వర్క్సు పర్మిశ్రమకు మం 

ఏజెంటుగా మదాసులో నే “ఉండీ ' పరి(శమ పివహోర' 

ములను నడుపుచున్నారు. సర్వకళాశాలలో ఉన్నతవిద్య 

నభ్యుసించి ఆంగ్ల హింది భాపలనునేర్చి తమబుద్ది 

కుశలతతో వా ణి జ్య వ్యాపారములను చేయుటలో 

గొప్ప చతురత, సమర్థత పొందినవారు. కళాకోవిదులు, 

ఆం| థోద్య మమునకుసహాయులు. పెద్దపలుకుబడిగలవారు, 

కంచర రశానముబహాంగారు 
ల UH 
జననము 1898 సం|| బందరు. 

ఎంజినీరింగ్ కళాశాలలో విద్య నేర్చినవారు. అ నేక 

పరి|శేమలకో సంబంధము గలవారు, విశాఖపట్నం 

ఎలెక్ టిక్ సస్లి కార్పొనేషన్ డై రెక్షరు ఆంధ్రా 
ర 

బ్యాంకు డై రెక్టరు. వైశ్య యువజన సంఘాధ్యుత్షులు. 

రజనులకొక చేవాలయము కట్టించి గాంధి మహాత్సు 

నిచే(పతిషచేయించిరి. దానధర్మములు చేయునుదారులు; 

(శ్రీమంతులు. 



( మద్రాసు ఎనామిల్ వర్కు 3 

నర ఠి 

అను ఓక కంపెనీని 

ఈ కంపెనీని 1984 లో పురం ప్రకాశరావు, 
కంచెర్ధ రామ బ్రహ్మంగారు స్థాసించిరి. (ప్రకటన బోర్లుల్కు 
రిశెక్టప్లు ప్లేటు, కప్పులు మొదలై నవి తయారు చేయబడు 
a అఫివృద్ధి నందుచున్న ఆంధ్ర సంస్థలలో ఇది 

బంగాళా "పెంకులు :---తూర్చుగోడావరిజిల్లా 

(థాంతీములో  మేలురకపు షరని జిగురుమట్టి దొర 

కును. ఈ మట్టి పెంకులు బంగాళా “పెంకులు చేయుట 

కుపయోగించును. ఇక్కడకు ద్జరగానున్న _సౌమర్గ 
కోటలో. శెండు మూడు బంగాళా “పెంకులుచేయు ఫ్యాక్ట 
రీలువున్న వి. బిళ్ల "పెంకులు మూల "పెంకులు చిమ్నా పెంకులు 

కూడా తయారు చేయబడుచున్న వి. 

ఫౌంటెన్ కలములు :---రాజమ 

ఆ ఆధ రం పెద్దాపు 

"శ్వీాయద్రవరమున రత్నం 

(బదర్సువారు రత్నం కలములను పేరు చక్కని కలములను 

తయారు చేయుచున్నారు... పాళీలు బాగా (వ్రాయును, 

గాంధీగారుగూడ ఎక్కువ. (పశంసించిరి ఈ (గ్రంథం 

(ప్రారంభం, ఎక్కువ భాగము రత్నంకలముతో (వ్రాయ 

బడెను. వలయునన్ని సప్టయి చేయలేక పోతున్నారు. దీనిని 

"పెద్ద సంస్థగా చేయుటకు (ప్రయత్నములు జరుగుచున్న వి, 

కలకత్తాలో గుపొ కంపెనీ దయాల్చాగు సంస్థ తప్ప మన 

చశములో ఈ కలముల పరిశ్రమ లేదు. 

పలకలు కర్నూలు జిల్లా మార్మా_పురములో పలక 

రాతి గనులున్న వి, కంతేకు యిచ్చటనుండి 

స్తై చేయబడుచున్న వి. పరిశ్రమ మన 

ఆం(ధుల (ప్రథాన పరిశ్రమలలో నొకటి ! 

రాజధాని 

పలకలు 

కుండలు, చైనా పాత్రలు :--పెంకులు తూములు, గిన్నె 

లు కప్పులు చేయుటకు కావలసిన వస్తుజాలము గోదావరి 

జిల్లాలో దొరకును, "హేీంద్రవరమున ఈ పరిశ్ర 

మను (ప్రారంభించిరి. గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి దగ్గర 

"ఇంకు పింగాణీ పరిశ్రమకు (ప్రయత్నములు చేయుచున్నారు. 

రాజమహేం(ద్రవరమున 

జపొనువానితో (ప్రారంభించిరిగాని సాగలేదు, 

రాజము 

ఆం(ధ్రఇ ంజనీరింగుకఠ "'పెనీవారు 

బొమికల పొడి :--ఎరువులకు పనికివచ్చును. సామర్ల 

కోటు విశాఖ పట్నములలో ఎముకలపిండి తయారుచేయు 

కర్మాగారము లున్న వి, 

పరీశ్రో మలు 

రైల్వే కర్మోగారములు 1--వా శ్లేర్రు గసంతకల్లు బట 
గుంటలలో "పెద్ద "పెద్ద రైల్వే క ర్మాగారములున్న వి, కూలీలు 

అనేకులు పని చేయుదురు, మరమ్మతు పనిముట్లు తయా 
రగును. _ బెజవాడ్య ధవళేశ్వరములలో న్. కర్మా 

గాజా వరి గయ ఆర్త ధ్ర"  ఆళయటో గృహపరి శమగా 

గాజులను. తయారు చేయుట వూర్వము అన్ని జిల్లాలలోనూ 

ఉండెను. ఇప్పుడు విశాఖపట్నం జిల్లా “పెడిసాల్క గొంప 

లోను; "నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరిలోను 3 పశ్చిమ గోదావరి 

జిల్లా తడిక లపూడి చిక్కాల (గామాదులలోను ; చిత్తూరు 

జిల్లాలో సోమపాలెం, మద్దివేడులలోను ; 

గుంటూరుజిల్లాలలోను 5 బళ్లారి జిల్లా ముచ్చిగేకి నర్భన్న 

పురములలోను ; కర్నూలు జిల్లా (దోణా-చలంలోను తయారు 

చేసెడివారు. కొన్ని (ప్రదేశముల ఈ పరిశ్రమ సాగుతున్న ది, 

తూ॥ నో॥జిల్లా రాగం పేటలో లింగబలిజ కుటుంబీకులు గాజు 

ప్యాత్రలనుకూడా చేయుచున్నారు, 

అనంతపురం, . 

గాజు పరిశ్రమకు కావలసీన ముఖ్య పదార్ధములు ae 

పదార్థము పాళ్లు 

ఇసుక (మేలురకం) 98 

సోజా ఏక్ 67 

సున్నము లేక సున్నపు రాయి 10 

100 

పె పదార్ల ర్భములన్నీ ఆంధ్ర దేశమున దొరకును, సోడా 

ఏమ్ ని'చేేములనుండి "తెప్పించుకొనవచ్చును. ఈ గాజు 

సామానులు తయారుచేయు పరి శ్రమాగారం ఆంధ దేశమునకు 

ఎక్కువ అవసరము, 

నూనె మరలు !--గుంటూరు. బెజవాడ అనకాపల్లీ, 

బందరులలో వేరుశెనగ నూనె తీయు మరలున్న వి, 

సారాయి వా ల్దేరు తొడిషత్రులలో సారాయి తీయు 

మరలున్న వి, ఆంధ్ర జిల్లాలలో చెప్పుకొనద గిన పరిశ్రమ 

పొగాకు :---గుంటూరు. జిల్లాలో వర్షీనియా పొగాకు 

"ఇృంచీ8, దీనిని కంపెనీ పొగాకు అందురు. 

ఇంగ్లండు కంపెనీలు వర్తకము చసుకొనుచు ఈ (పొంత 

అమెరికా, 

221 
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# ల పో ఇయ 

ప ఈ ల కర గ గాన 

౩ చౌ అ అల్ వ 4 
Mey PENNEY BETS 

న్న న 

జైలే WR త వా జ్య 

బాజా వసు దివి "ఉత 
అబ్బ. MR iy iy 

జ షా? స అసల an br RS MNO 

పటు బడు యం రె సహా 

లో టి. జో "ళ్ భా అక్కు dp పక్కికెము ఎక్కువగా ఐ, క గ్రా 
TE ns] పలా కాక నో [సిడి ఇండయా టొబాకి 

నున దెం 

స యుంయుయు ససంటూకు 

ణ్ వ్ | క్ 

పాం అల్ 

he we నజ కళ 
"in 1 w ig a 

ఇంగ్రాండు చెళే 

వర్తకము లా వెళ్లి, 
ఖ్ | | భి టో 

DE అం. సమంగా. నొ ంసచుచున న రుం 

| పళ సంవసృరమున్న్నూ సాగుచున్న ది, 

కు జాత్తాపు 50 అల చూపాయల 

ఇట్ట వ్యాపారము నికయుల చేతిలో నున్న గె, 

ఆం శోశిమంకేటను? ఈ పొగాకు పక్షి శ్రేమ 

వ్యాపకిములోనున్న ది, ఇందు పనిచయు కూలీలు 

కకూరమి 10 వేలుందును. 

నిలువ 

నౌకా వర్తిశ్రమ "ఫూర్య మొకప్పుడు ఆంధ్ర బాబు 
లం శ్రీకాకుళ నుండి జావ్మా సుమ్మతా 

శేశములకున్నూ వెళి న _క్షకమువెసీనట్లు మోకు “తెలియును, 
ఆం ధశోకిములో మోటుపల్లి, ఈ రంగి, తాళ్ల శేవు వాడ 
శివ్రు మొద్నలెన కవ్రలు వెలసీనవి. ఇక్కడ ఓడలు కప్పైడి 
పారు... (వీటిప్ పాలనా కాలమున ఈ పరిశ్రమ మన దేశ 

ప్ వాల్చందు హీరా.వందుగారి సింధియా క్రీము 
లు నావిోోపుకొ కంపెనీ! మ్మాతయ రంగూనుకు ఇతర 'చేళము 

లకు జనులను సౌమానులను కొని 
అన జ ళో ఖ్ గ్ న నో ie ME ఖ శంతి! 

అబన 

న్నారు, 

(పథాన రంగము 

విశాఖపట్టణమే ఉత్తమ నాకా 

ఆంధ్ర క వీని! 

శానలనీ వచ్చినది! 

రాజేంద్ర (పసాదుగారు విశాఖపట్టణ నొకానిర్మాణ'కేందమునకు 

శంకుస్థాపనము చేయుట, 

నిర్మాణ "కేయద్రముగ్యా నౌకా నిర్మాణమునకు కావల 
సిన నీరు భూమి, కూలీ అన్నీ అచట యుండు 
టచ్చే నిశ్చయింపబడినది, ఇచ్చట 1941 లో నాకా నిర్మాణ 
కేంద్రమునకు బాబూ రాజింద్రప్రసాదుగారు శంఖు 
స్థాపనము చేసిరి. ఇది ఆంధ్ర పారిశ్రామిక, వ్యాపార 
చరిత్రకు ముఖ్య అధ్యాయము, అనేక భారతీయ నాయకులు 
(ప్రముఖులు ఈ పరిశమాలయమునకు విచ్చేసి ఆశీర్వదించిరి, 
గాంధీ (గ్రామం అని "పేరుపెట్టబడిన ఈ నాకా నిర్మాణ 
కేంద్రం శీ ఘముగాానే అనేక స్రీమర్ల ను తయారుచేసి, 
భారత చేశ విఖ్యాతికి దోవాదం కాగలదని ఆశించివచ్చును! 
1941 సం||లో అచ్చట డాక్ యార్డులు కట్టుట పూరి అయి 
నడి, ఈ పరిశ్రమలో 70 వేల మంది నియోగింపబడతారనినీ 3 
మొదటి ఆపమాసములలోనున్నూ రీ శ్రీమరులుు అటుపిమ్మట 
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సాలు 1-కి 16 న్టీమర్ల చొప్పున తయారుచేయుట కవకాశము 
లున్న వనిన్నీ హీరాచందుగారు అంచనా వేసిరి, ఈ పరిశ్రమ 
అభ్యున్న తితో ఆం[ధ్రనౌకలు మరల దివ్యవిహారము చేయ 

గలను. రంగాను మొదలగు శేవు పట్టణముల మన కూలీ 

లకు పనులు పోయిన పిమ్మట ఈ పరి శ్రేను ఆం(ధ్ర దేశమునకు 

వచ్చుట ఆంధ్రుల అదృష్టమే ! 

విశాఖపట్నం హార్చరు :_.ఈః సందర్భంలో భారత 

దేశాని కంతటికీ (పఖ్యాతిగాంచిన విశాఖపట్నం హోర్చరును 

విశాఖపట్న మునకు దక్షిణము గా సముద్రములోనికి చొచ్చు 
కొని ఒక కొండయున్నది. ఇక్కడ సముద్రము లోతు 
ఎక్కు_వ. పర్వతం (పక్కనే విశాఖపట్టణాన్ని చేరు 

పరచే ఒకచిన్న ఏటిని లోతు చేస్తి విశాఖ పట్నా నికి 

పశ్చిమంగా ఆరు మెళ్ళ వి స్పర్ణంగల లోశెన సరోవరం 
త్రవ్వి ఆ సరోవరాన్ని ఏటిగుండా సముద్రములో గలిపిరి, 

(ప్రపంచములోని అన్ని బేశముల న్రీమర్ల ఈ ఏటిగుండా 
హోర్చరులోనికి వచ్చి లంగర్లు వేయును. మధ్య పరగణాల 

లోని రాయవూర్తో ఈ విశాఖపట్టణాన్ని కలపడము వల్ల 

(బి, యకా, కై ల్వేద్వార్యా ఈ నేవు (ప్రాముఖ్యత అధిక 

మెనది, 

విశాఖపట్టణము నుంచి ఎగుమతి అయ్యే ముఖ్య పా 

ములలో మాంగనీసు కరక్కా_.యలు ఆవాలు గానుగ 

పిండి ముఖ్యము లై నవి, 

గృహ పరిశ్రమలు :మన గహ పరిశ్రమలు వాటి 

సూర్య చరిత్ర పతనము (పస్తుత పరిస్థితులనుగురించి ఈ 

మఖిండమున ముచ్చటింతేము, ఈ గృహ పరిశమలనే 

కుటీర పరిశ్రమలందురు. ఇదివరలో చెప్పినట్లు విశేపమంది 
ఈ పరి శ్రమలలో పాల్టూన నవసరములేదు. ఈ చిన్న 

పరిశ్రమలను పట్టణములలోన్వు పల్లెలలోను భై సీంచవచ్చును, 

పట్టణములలో ఈ పరి శ్రమలె ఆధారపడియుండువారికిన్నీ 

మద్రాసు ఇండ స్త్రీయల్ మ్యూజియమ్లో మాజీ మంత్రులు టి. (ప్రకాశం వంతులు, 
వి. ఐ. మునిస్వామి నిళ్ల గార్లకు కార్యదర్శి మా... బాపినీడుగారు 

కంబళ్లను చూపించుట. 
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[1 | 
వ 

ప 

ప? నేలు “లకు నా రాయలకు సాధారణముగా 
ఇ 

ల్ 
ఇ తపక తా మందసము, వారికీ పల 
జా సై ము, సజ. త్ అంగి అవసరము ల గాబట్టి 

పస శ మలచి. నమక వముాాజాల మః క్ యం య 
వ జు 

Pe పచమ ల [పాక మేమని ర్న: “A aA ఇ జ 
ని అపాన కంక నవన్ విషయమును అవగాహనము చని 

ల ఉాద్న్యమమును ఆ షేపీంతురు, 
ye టి 

AR O97 గానుసులు. యాతి 904.7 గురు (7 స్ట ల ళ్ జి వ. 
జి We my ళా వలి 

వాటి ఏ మ. పట్నువాసులు. మన రాజధానిలో 
్ అందుచేత వ్యవ 

ఆయి Hat ఉమ WB, 12 ప కీలు గలవు, 

నుండవలెను, 

క్ 3కి "పెరుగకున్న నూ మన మిల్లులు 

6 ౫కిటాడా పోషించు పరిస్థితిలోలేవు. 

జాను 
జర్మనీలలో 

ya 
శు 

లలు *మనించుట ఉచితము, 

నాహానునోేి పిదాణీ వస్తువులు గుండీలు, "పెన్సళ్లు మొదలగు 

కె = కొన్ని పెద్దపెద్ద మిల్లు 
శు క. 

Ma. me అఫీవ్ఫడి పొందిన 
* 

ఎట్లున్న వో 

వవన్ని యు అ ఎహాములలో శ్రీలు, చొలురు పాల్గొని 
తూరు చేయుదును. డ పలెల 

య 

జా 
అక్కా 

ఏలూరు దగ్గిరి పూళ్లలో గృహవకి 

ఇవి చాల [వ 

(శ్రమయగు _తాటిక్యర్తతో చేసిన చేతికరను మాజీ 
సా గారికీ స్యచేశీవస్తు (వదర్శవశాలలో కార్యదర్శి బహూకరించుట. 
రృనములలో బహునకుఖంది చాలమందికి జీవనాధారముగ నున్నది, 

ల్ 

లోను సగము సరుకు తయారగును. ఒక్కొక్క. కేంద్ర 

మునకు 500 మంది కూలీలుగల పారిశ్రామిక (ప్రదేశములలో 

నూటికి 80 వంతులు “సరకు తయారగును, 50 మందికి 

తక్కువ కూలీల గలిగియుండు కర్మాగారములలో సగము 

సరకు తయారగు చున్న ది. జర్మనీలో రివ వంతు (ప్రజలు 

యా గృహ పరి(శమల_పె ఆధారపడియున్నారు. నున 

దేశమున కమ్మరి, కుమ్మరులవలె సంప్రదాయముగా కుల 

వృత్తుల ననుసరించుచారు అనేకులు గలరు, 

మన దేశమునకు వ్యవసాయము తరువాత చేనేత పరిశ్రమ 

ఇది అనేకులు (బతుకు 

చున్నారు. మనకు కావలసిన 6205 కోట్లు గజముల బట్టకు 

మన మిల్లులు 400 కోట్ల గజములు మాత్రమే తయారు 

చేయును. 75 కోట్ల గజములు విదేశములు దిగుమతి 

చేయును, మిగిలినది మన మస్తములమాద తేయార/సచున్న ది. 

ఈ ఉద్యమముతో రానురాను విదేశ వ్యాపారము వనుక -. 

బడుచున్నది. మన (గామ పర శ్రేమలవల్ల "పెట్టుబడిదారుని 

నిరంకుళత్వముగాన్సీ దాని _ దుష్ట ఫలితములుగానీ వ్యా 

చెందవు. కూలీలకు స్వేచ్చ అనురాగము ఉండుటకు , 

గృవాపరి(శమలు తోడ్పడును. మిల్లు యజమానులు 

అధికారులు తేమ అధికారముల ఎట్టు “పెంచుకిెనుచున్నా రో 

చూడండి ! మనకు 460 మిల్లులు 

పలుకుబడిగల కంపెనీల యాజమా 

న్యము (క్రింద నున్నవి. నార తీయు 

ట్క బోస్ట్ర పంచదార మె పర్మిశమ 

లకు సంబంధించిన కర్మాగారములు 

రఉ కంపెనీల ఆధీనములో నున్నవి, 
యో కంపెనీలకు 1780 మంది 3 

కర లున్నారు. "5 మండి వీరిలో 

1000 డైశెక్టతు పదవుల స్వీకరించిరి, 
కాలము మారినది, (ప్రభుత్వములు 

(ప్రజాయ త్తము కావలసిన ఇట్టి తరుణ 
ములలో అధికార (పొబల్యము పోవ 

లెనన్న్హ (గామ పరిశ్రమలు అభివృద్ధి 

చెందవలెను. "పెద్దపెద్ద మరలక్కు విడే 

శప ఓీడలక్కు కూలీలకు, ఇన్య్యూలెన్సు 

ఖర్చులు మున్నగునవి చెల్లించవలెనన్న 

విషయము విస్మరింపరాదు ! 

స్థ 5 
ఈ 
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గామ పరిశ్రమలు ఎట్లు నిలువగలవు? “పరిశ్రమలు అవ 

సరమైనను అవి నిలుచుట ఎట్లు అవి మరల పోటీ! 
ఆగుట ఎట్లు ? అసలు మన బే పరిస్థితు లనుబట్టి "పేదలు 
తరతరముల నుండియు కళటుంబ సం పదాయానుసార 

ముగా కులవృత్తుల జేసుకొని జీవనము చేయుచున్నారు, 
బొమ్మలు చేయుట్క దంతము చెక్క_డములు, తివానీల నేత 
మొదలైన కళావస్తునిర్మాణము యంత్రముల పనిగాదు. దీనికి 
శిల్చి న్వాస్తమే సిద్ధ వాస్తము! నైపుణ్యము (ప్రాణముగల 
న తస్య క కి గావలెను. అమెరికాలోవలె పాలు పీదుకు 
టకు దుంపలు కోయుటకు, బట్టలుదుకుటకు మన కిప్పుడు 
మరలు లేను. అందుచేత మన బేశపు (ప్రస్తుత ఆక్థిక పరి 
స్టీతు లనుబట్టి యీ (గాన పరిశ్రమలు నిలువగలవు. కొన్ని 
కొన్ని పరిశ్రమలు (పభుత్వ పోవణ లేక్క మిల్లుల పోటీ! 

ఆగలేక జీర్ణించిన మాట చా స్పవము, మిల్గుల పోటీలో 
పడిపోకుండ వీనిని నిలుపుకొనుట మన అధీనములోే 
ఉన్నది. మన గృవాములలో తయారగు వస్తువులను 
మనము ఉఊపయోగించకపోవుట విచారకరముసను ! 
గృహ పరిశ్రమల 

రూపు దిద్దగలదుం 

లటవోా 

అభివృద్ధి మన సయంపోవకక క్లికి 

చేనేత పరిశ్రమ :_ భారత "దేశము ఛాలా శాలము 
నుండియు యీ చేనేత పరి శ్రనుకు వాసిశెక్కినది, ఎన్నో 
చారి తక కారణము లవల్ల ఈ పరిశ్రమకు నష్టములు వాటిల్లి 
నప్పటికిన్నీ , ఆంకర్ వా తున బేశములో ఈ (ప్రావీణ్యము 

“నేటికిన్ని నిలిచియున్న డి, గాంధీగారి 

(ప్రబోధము ఈ పరిశ్రమకు (పొణము పోసినది. 
లలో కాశంపూడి రమాకాంతం, పీరాలలో 

“కేళవులుగార్లు అనేక క్లో కములన్కు రామాయణ భారత 
కథా చ్మత్రములను బట్టలపెని, చీరల ఫెని "నేసి అఖిల భారత 
హోప్లి పొందిరి భట్టి పోలులోే అందె సుబ్బారాయుడు 
గారు కుట్టు లేకుండా "నేతతో కోట్లు మొదలైన దుస్తులు 
నస్ శిల్పాచార్యు లనువీరుదు పొందిరి. కడప జిల్లా 
మాధవరంలో మేలు వెంకయ్య-గారు రామాయణ కథాడి 

చిత్రముల్లు వ(స్ర్రుముల పె ననిరి, పాందూరులో అల్లం 

ఈ చేతలో పీరుపొందిరి, 
పొందూరు పట్టుకాలీలని "పేరుపొందిన "నేళగాండ్రు అతి 
"సన్నని నూలుతో పంచెలన్సు చీరలను చేసీ అనీ పె కబైయంతటి 

"వీరా 

“సెంచడెం 

"సెట్టి అప స్ప య్యక విగారు 

ల 

నీరిశ్రోనులు 

చిన్న పెస్టైలో పట్టునట్లు ' చేసెడివారు. _ ఇది నర్వించ 
దగిన విషయము ! ఇప్పటి భారత బేళమంతటికిన్ని ఆంధ్ర 
దేశమే యా పరిశ్రమకు పట్టుగొమ్మమై యున్నది. ఉత్ప 
శ్రీని పట్టి చూచిననూ ఆంధులకే అ(గతాంబూలము, 
అందుచేతనే మన చేళమునకు వచ్చిన బర్నియల్కొ ఫాహీ 
యాక్, హ్వాక తాంగ్ మొ॥ గు వి దెశయా(త్రికులు హ్ 
"నేత్ర నెపుణ్యమును స్తుతించిరి. ఇచ్చట తయానై న వలున 
లను ఆంగ్లేయులు అనేకవిధముల (పస్తుతించిరి, 

మన చెన్న రాన్ట్రమున లి లక్షల చేతి మర్థములు గలవు. 
అందులో ఆంధ్ర దేశమున 1,40,000 లు గలవు, ' వివరణము 
లు దిగువ పట్టిక లో నుదవారింపబడినవి. 

జిల్లా మగ్గముల సంఖ్య 
విశాఖపట్టణం 16,000 
తూర్పు గోదావరి ర్000 
పశ్చిమ గోదావరి 189,000 

కృష్టా 6,000 
గుంటూరు 20,000 - 
"నెల్లూరు 10,000 
కడప 11,000 
బళ్లారి 13,000 
అనంతపురం ' 11,000 
చిత్తూరు 8,000 
కర్నూలు 12,000 
మద్రాసు 2,000 

ఈ మగ్చాలపప కేవలం నూలుగాక 3: "నెల్లూరు అనంత 
పురం జిల్లాలలో నారబట్టలున్నూ , గుంటూరు జిల్లాలో 
మాయ పట్టుబట్టలున్ను , కడప కర్నూలు జిల్లాలలో పట్టున్న, 
అనంతపురం జిల్లాలో ఉన్నిన్న్ని కూడా చేస్తున్నారు, ఈ 

వృత్తిలో అనేకులు 22 కులములకు 'సంబంధించినవారు 
జీవిస్తున్నారు. ఈ పర శ్రమాభివృద్ధికి ఇంకా ముందు 
ముందు అవకాళములు ఏర్పడవలసి యున్నది. 

కలంకారీ అద్దకము ఆంధ్రులు, కళాకాళలాన్ని దేళ 

చేళశాల చాటిన పరిశ్రమల్లో ఇది ఒకటి. (క్రీ భ, 185 'సం! 
నుండ్తీకూ-డా ౦ా పరి శ్రమకు మచిలీపట్నం (ప్రసిద్ధి వెందినది, 

ఆంధ దేశమున నెల్లూరు జిల్లాలోని ఆర్మొగాక, 
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వ అ 

కాళనా స్తీ జమ్మలమ డగు 

పమిడి వర్చావకం, పొన్నేరి, కాకినాడ 
జి 

శాం నేము మొదలె వ 'పేశములలో అద్ద 
లూ న్నే 

తళ కాని (బ్రిటిష్ చక్ 

చ పక్షి శ్రమ శీణించి అయ్యాము 

కడి, ఇప్పుడు నొలనే 
గ! భా 

అకములులోో తీవ యూ పరి శ్రేను ఆరం క 

ల వ 
కిం మచిలీపట రి యిప్పటికి Ter Aa Sav fal క i 

పోవ, ఇన్ వీని | పత్యేకత, ఖాదీ wie ప # 

దమం దీనికి ఊత యిచ్చిానది, “నెలూరు 
i) శ్వ) య 

కందుకూరులలో ఈ పరి 

గు అరిగి ఇెంగదుతున్న ది క వెందుకు న జాతీయ 

శ ద్యమములన్న అధ్యాయములో కద్ద 

కుకు గురించి విశేవముగా (వ్రాయబడినది, 

తీవాశీలు :--- ఏలూరు. బందరు "కేంద్ర 

ముళలో ఉన్ని బటు "నేత (లదు, మంచి 

రంగులువేపీి లతా పువ్న చిత్రములతో 

రశరకములూగా తయారు చేయుదురు. ఇంతే 

దక్కని తీబాకీలు మన దేశములో తయా 

పన్న కు విదేశసరుకు వాడుక తక 

ఏలూర్కు బందరు పరొసరములలో ఈ బందరు అభిలభారతచరఖథా సంఘము వారిచే తయారుచేయబడుచున్న 

పరిశ్రమ వూర్యమునుండియుగలదు. *ఏలూ కలంకారీ అద్దకపు దుప్పట్లు. 

కు పల్ కాళ్చిట్ వీవర్సు కోఆపరేటివ్ పర్చేజ్ ఆండ్ జమ్కానాలు;---అన్ని రకముల. అందమైన జమ్ఖా 
వేల్ సొవైటీ లిమిటెడ్” 1087లో 28 మంది సభ్యులతో నాలను అదోనిలో తయారు చేయుదురు. మిల్లు నూలుతో 
ఏక డీవది. వీ అధీనములో 70 మస్థములు గలవు. 2500 తయారు చేయు చున్నారు, గుంతకల్లులో గూడా ఈ 

కీచాసీలు (ప్రతినెలా తయార చెయుచున్నారు. పరిశ్రమ కలదు. సిల్కు జమ్ఖానాలు,. "పెద్దాపురంలో 

తయారు చేయు చున్నారు, 

balsa తోళ్ల పరిశ్రమ; ఏలూరు రాజమండ్రి 'బెజవాడలలో 
| వ bo (శానకోలు) గోదావరి జిల్లా చ్రోళ్ళ పరిశ్రమ కలదు, తోళ్ల సామానులు చేయుటలో ఈ 

' సంబ అంటార పారిశామికులు (ప్రవీణులు, ఏలూరు ద్య తమ్మిలేటినీరు 

తోళ్ల పదునుకు అనువుగా నుండును, మన రాజధానిలో 
ఈ పరిశ్రమ విస్తారముగా గలదు, మద్రాసుకు సమోపమున 
(కోముపురము ఈ పరిశ్రమకు కేంద్రము, లబ్బీలు మదరాన్లున 
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ళు 

టానరీలు "పెట్టి ॥ తోళ్ళను వంగ బేళ 

మునుండి తెప్పించి పదును "పెట్టుదరు. 
బొమ్మలు విశాఖపట్నం జిల్లాలో 

ఏటి కొప్పాకలో .. చింతలపాటి 

నర్సింహరాజుగారి కుటుంబపు (పొత్సాహ 
ముతో, రంగులరంగుల నక్కపల్లి బోమ్మలు 

తయారు చేయు చున్నారు. తుని రాజ 
మండ్రి అనకాపల్లి స్రేషనులలో ఈ 

బొమ్మలను చూతుము, కొండపల్లి, క్సంగ 

వరపు కోట్క లక్క_వరపు కోట (పొంత 

ములలో అంకుడు నేరేడు తొగర కర్ర 

లు బంకమన్ను "ేడలతోను బొమ్మలు 

చేయుదురు. ఈ పరిశ్రమ సర్వతో 
ముఖకృషికి పాటుపడి ఆంధ్ర కళాఖిమా 

నుల్కు మన కళావై భవమును సుప్రతిస్టితము 
చేయవలెను, "బెజవాడ దగ్గరి కొండపల్లి, 

ఈ బొమ్మల పర్ని శ్రమలో స్వర్ణ తాంబూ 

లమందు కొన్నది, 

అధతప పనులు :--- విశాఖపట్టణం 

దంతపు పనులకు వాసి కెక్కి_నది. విశాఖ 

ట్నము సము! ద్రతీరమున దంతపు బొమ్మలు 

“నేత్రపర్వముగా బారులు తీర్చియుండును. 

అందమెన "పెస్పైలు బొమ్మలు "పెండ్లిండ్ల 

లో బహుమతులకు ఉపయోగించు సామా 

నులు చిత్ర విచిత్రముగా నిచ్చట చేయు 

దురు, పాత్ర సామానులు స్టానికముగా అనేక చోట్ల చేయు 
చున్నారు, పరిశ్రమ యున్నది 5 కాని పోపుకులు లేరు, 

క్యాంపు కాట్లు, కలప సామానులు :.-_ గుంటూరు జిల్లా 

నర్వారావు పేటలో ఈ పరిశ్రమ బాలా  కాలమునుంచి 
జరుగు చున్నది. ఈ వస్తువులు రాష్ట్రమంతటా వ్యాపించి 

నవి, ఇప్పుడు దీనికి పోటీగా క్యాలికట్టులో మరలథై ఫర్ని 
చరు తయారు చేయుచున్నారు, కుర్చీలు, "బెంచీలు మడత 
మం-చములు యిచ్చట తయారగును, 

కొయ్య వస్తువులు, గరిసెలు "—కొయ్యగరి కొలు “నెల్లూరు 

జిల్లా ఉదయగిరిలో తయారగును. ఉదయగరిలో అందమైన 

'సొమానులు చందనపు వెక్కుతో తయారు చేయుదురు. 

తివాశీ నేత. 

లేసు నర్సాపురం కై 9 స్తవ మీవనరీలు ఈ పరిశ్రమ 

నారంభించిరి. ఇది గృహా పరిశ్రమగా నున్నది. ఇంటి వద్ద 

శ్రీలకిది ఉపవృ త్తి. లక్షల అమల రూపాయల వీలునైన 
లేసు తయారు చేయు చున్నారు, రామచచం(ద్రపురం (పాం 

తములలో లేసే-కాక, అల్యూమిన్యమ్, నవారునేత్య వి స్తు 

కత్తులు గుండీలు, గాజులు నోగసనారసంచులు చేయు 

దుకు. 'బెస్తలవలసలో కొయ్య దువ్వెనలు, కొమ్ము దువ్వ 

నలు సబ్బులు సీరాలు బుట్టలు మొదలై నవి చేయుదురు. 

నవారు పరిశ్రమ వీరవల్లి తాలూకాలో గలదు. సంగంటి 

దొరపాలెంలో జర్మకా సిల్వర్ తయారు చేయుదురు, 

బెల్లం ;--- బెల్లము చేయు పరిశ్రమ రాజమండ్రి రామ 
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శా సరం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడెపల్లి 

పాధారణముగా _ చెరకునుంచి 

తాటి 

లగు 

చేయుట మవ మెరిగినదే! కలయ పందచార 

కలుగో కూడా. జెల్లము చేయుదురు. తాటిబెల్లపు పరి 

స పశ్చిమ నేదావరి జిల్లా ఆటపట్టు. ఈ జిల్లాలలో 

బక విడదవోల్యు ఫీమవరం, ఏలూరు. తాడేప ల్లిగూడెం 9 

తుక్కు. చర్చాపురం తాలూకాలు కేంద్రములు. ప॥ నో 

జిలాశో క అకేల రాగాయల విలువైన బెల్లము సాలీనా 
ABA 

పెనాప్రురంలో, నిడద 
ఏఐ 

a ఖీ క ము pp] కోకినాడ జో 3 

పోబం తొలాశాటో దొరకును 

బక్క చర్మిశ్రమ 5రంగలక్కు వార్నీ సులకు ఈ లక్క 

ఎలెక్ (టిక్. సామానులు ఫౌంజుకా 
| సెల్యులాయిడ్ సామానులు మొదలై నవి 
లక్కితో తయారు చేయుదురు... లక్క_ బీవిరులోని 
అంవచిలో విశేషముగా CEN క్త యగును. నిద్రగ న్నేరు 

. చక్కని వివిధ రకముల అ ఉత్ప త్తిచేయు నేతగాండ్రకు సహో హాయముచేయ 
ఏలూరు సహాకార సంఘమువారు. 

చెట్టుకు లక్క పురుగు విస్తారముగా పట్టును. ముందుముందు 

అభివృద్ధిచెంద దగిన పరిశ్రమలలో ఇది కటి! 

సినిమా పర్మిశవు ను. ; 

మన దేశంలో అన్ని పరిశమఅలోకి అ(గ్ర స్థానం వహి 

స్తున్నడి పరిశ్రమ సినిమా పరిశ్రమ. యుద్ధంవల్ల అన్ని వస్తువ: ' 

లకు ధరలు యిబ్బడి కిబ్బడిగా "పెరిగి పోవడంవల్ల , .ఎగువుతి 

దిగుమతులు ధారాళంగా సాగడానికి అటంకం ఏర్పడడం 

వల్ల ఈ పరిశ్రమకు (ప్రతిబంధకాలు 

అధికంగా ఏర్పడినవి. అయినప్పటికీ 

నీలాంబరంలో నల్లటి మేఘా లచుట్టుూ 

రపుతీగ మెరిసినట్టు ఇట్లాంటి. 

మన దేశంలోని 

సినిమా పరిశ్రమ 

పరిస్థితిలోనూ చిత్రాలు యుద్ద (పచారానిక్కీ జ్ఞాన (పచారా 

వ సాధనంగా స... బడటంవల్ల వాటికి ఉచిత 

స్థానం (ప్రాధాన్యము వస్తున్నది. 

హిందూచదేశంలో ర50 ఫిల్ముస్తుడియోలు, 150 ఫీల్ము 

నిర్మాణ కేంద్రాలు పని చేస్తు స్తున్న వి, వీజిమోద సుమారు 114 

కోట రూ 

ద్యో గులకు 

మనదేశంలో 

పని కల్పించి 

నది, 



"మొట్టమొదటి “పాట్? న. నునుపును ననన నరు న 
నుండి ఆ ఆఖరు * య అవుట్ 

సను అ నబ పను! 
పాగ లికి టిటిఛాధిర్యు! సళ ధి పటట పాపి? ననన NMR మమమ మననం చమురు లును! 

య 

పరు 7ెడ్డుంది, 

ష్య 
సంయుక్త దర్శకుడు ; 

జి. ఆర్, రాన్స 

® 
మాటలు : 

మొ. నరనింవా ఛా 
(మీ 

పద్భనాభశాస్త్రీ 

దినక రరావు 

© 
mm న UG “ఛాయా గవాణము : శ్ రా స్ట గ వవ కమల్ 'ఘోద్ 

| ae 
అ. | 

శ 
జాతీయ 'జీవన ఆశాలతకు కలకలలాజే కాపుఠరంగం పటుగొవము న. న! ' ఆ వీ, రంగారావు 

మగసిపట్ల భార్య, భార్య పట్ల మెగోడు ® 

తన ధర్మాన్ని నిర్వ ర్తించకపో శే కాపురం కడగం డ్లపాలవుతుంది. WI 
ఆమె తన సతీత్వధరా న్ని నిలజెట్టుకొంది ; | స్య 

జా లౌరాగణము ఏ ఆయన తన ధర్మాన్ని Sr పతితు డయ్యాడు. 
కన్నాంబ 

ర స ని ఎన్. ఆర్ 

Sa రామకృష్ణ శా్ర్రి కాపురరంగంలోని ఈ ఇద్దరు జీవుల మానసికతత్వాన్ని ఆరణి 
ఉజ్వలసన్ని వేశాలద్వారా చూ పె స్తే చిత్రమే 

(క్రై ౮౮౪ రాజేళ్చుల వాలి 

నో 

DIRECTED RY LR ORGIES ORO JeSWaRI 
నా కా న్నా 
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ఆం(ధనర్వన్వము 

ULL 

థిరాలికాలికాకరాలకాలి రాల కార రాలి లి కారి రార రా కాల కారకా ని రాప కాకీ fp 

| ఇక ఆలోచన ఎందుకు? 
| “బొంబాయి లెఫ్” పాలిసీలు తీసుకుం టే శ తుచర్యల | 

క మూలంగాగాని, విమానదాడుల మూలంగాగాని కలిగే ప్రాణ | 
| నష్టాలకు పొరులు భయపడనవసరం లేదు, ఇండియాలోని || 

(పు ఆర్. పి. వర్కర్లకు కూడా ఈ పాలిసీలు వ ర్తీసాయి. 

66 సుప్రసిద్ధ వైద్యులు, జమ్మి 'వెంక 
+ బల Ooo లెస్ అపషూ $ + గమన 

య కా కయయ్నాప్య 
, రెన్సు కరు రసు స 

. శె భీమా చేయడానికి గాని, ఏజెంట్లుగా చేరడానికిగాని ఈ (కింది . 

| విలాసానికి వివరాల నిమిత్తం 'దయచేసి (వాయండి :-- | 

|] కో-చికర్ (బదర్చు, లిమిశెడ్ ., | 

| దత్సీణ ఇండియాకు భారత సంస్థానాలతో సహా ] 

(1. : వీఫ్ ఏజెంట్లు, [| 

| (ద్రాసు దాంచి ఆఫీసు షీ వాెపీట ; (సేలం)... | ఆజం 5 కెమిన్టుల. వద్ద దొరుకును; 

|] లేక ఈ (క్రింది (పదేశాలలోని శాఖులరు మ ఆ లేనిచో క్రింది విలాసమునకు (నాయుడు. 

మంగళూరు, . ఉడిపి, బెంగుళూ జమ్మి వెంకటరమణయ్య శ్రీ సన్ను, | ల రు, | 1/1, (టౌడీన్ రోడ్డు, మ్. 
| త్రివేండ్రం, కాలికట్, బొంబాయి. 1. ఇంకను ఏ లొంచాయి, కలకశ్తో లక్నో, . తిరుచి 

నాపల్లి; మియ నగరములందు కూడ ఫఫీనులు గలక్చు _ అతానితానితానతానలనిలాలిరాలిరానిలలానలానరానలానధాలికాలిరివరారి 

1111111111 || ప్రస్తుతపు అడ్రను ; wend స్టేట్, కుంభకోణం. 

మద్రాసు ప్రోవినియత్ 

-ఆవ శ్రేటివు రౌ క ధమిటెడ్ 
జార్జిటౌను, మద్రాసు. 

| 
| 

జ 
[. 
| ఈ బ్యాంక మ।దాసు క వ్యవసాయ ఈత: బుణములసిచ్చి సహాయము 

| 

| 
. 

| 

ఖే "మేరు వొందినగొప్పు స Mea మదాసు కారొ స రెవను రయొక్క-య్సు, 
'మద్రాను అంధ్ర అన్నామలై ' యూసివర్పటీల అ ఈ పైసిడెస్సి 
క లోకలు బోర్లుల్కు ముసిసిపాలిటేల యొక్కయు సొమ్ముల 

డిపాజిట్లకు. ముఖ జ అయియున్న ది, 

న. టి. ఏ, రామలింగం ఇెట్టిగారు బి, ఏ, బి యల్, యం, యల్, సీ, 
| ల ల న (పెసిడెంటు. 

యయ. ఇ త్రీ టి, రాఘవేంద్రరావు శెక్రిటరీ 
అ 



జగధీశ్ ఫిల్కు డిరెక్టరు, నటకులు (శ్రీ వై. వి. రావు, 

చోటుకు పంపడానికి రైళ్ల్ళకున్ను 5 ఆదాయములో 25 వ 

వంతు వినోదపుపన్ను మొదలైన పన్నుల (కింద (ప్రభుత్వమున 

కున్ను చెల్లిస్తున్నారు మొదటి టాకీలు *జూజ్ సింగర్” “సీం 

సింగ్ ఫూల్ * అనేవి వార్నర్ (బదర్సువారు 1925 లో 
తయారుచేసిరి, 1981 వ "సంవత్సరములో (క్రీ ఎచ్, 

యం. శెడ్డిగారి ప్రహ్లాద సొదట విదుదలై.న “తెలుస చిత్రము ! 

ఆంధ దేశములో ఈ సినిమా పరిశ్రమ (పారంఫింపబడ్డది 

స్థలముగా 1927 వ సంవత్సరము 

లోనే అని చెప్పవచ్చును. శ్రీ సీతా 
రామాంజనేయ నాటక సభ వ్యవ 
వల మోతే నారాయణరావు 

తెలుగు 

' సినిమా పరిశ్రమ 

గారు ఆ రోజులలో, మద్రాసులో ( గ్యారంటీ ఫ్ల్ము | 

అను కంపెనీని స్థాపించి, ఆర్, ఎస్, (ప్రకాశ్ గారికి చిత్ర 

నిర్మాణాధ్వర్యం యిచ్చిరి, 

టాకీయుగం ఆరభించిన తర్వాత నాడా తెలుగు 

సినిమా కం 'పెనీలు పనిచేస్తూ నే వున్న వి, అప్పటినుంచీ తయా 

శన తెలుగు చిత్రాల సంఖ్య ఈ (కింది పథకం చూపిస్తు 

న్నది. 

సంవత్సరం నిర్మింపబడ్డ చితాలు. 

19831 . : 1 

1932 లి igi 

DE Ch” 

1988 (3 
1984 
1985 7 
1936 1 
1987 9 
1988 11 
19839 12 

| 1940 12 
1941 16 
1942 15 

1940 వ సంవత్సరంలో : మెరావణు భోజ కాళిదాసు 

మాలతీ మాధవం, చండక్క సుమంగళి, కాలచ(కం, బ్యారి 

పరు పార్వతీశం, బోండాం “పెళ్లి -చదువుకున్న భార్య, 

ఇల్లాలు = జీవనజోత్కి విశ్వమోహిని 

భూకైలాస్ అను చిత్రాలు విడుదలై నవి, 
మీరాబాయి 

1989 వ సంవత్సరం వరకూ ఒక చిత్రం తయారు 
చేయడానికి సుమారు 50 మొదలు 75 చేలదాకా ఖర్చ 

య్యేది. పైని ఉదహరించినట్లు, యుద్ధంవల్ల ముడిసరుకు ధర 
పెరిగి ఒక్క. చిత నిర్మాణానికి లత రూపాయలదాకా 

ఇప్పటికి 50, 60 లక్షల ఖర్చవుతున్న ది, రూపాయల 
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ఆంధ్రనర్వన్వము 
, 

వోయంబుత్తూరు కొల్లాఫూర్ ష్టుడియోలలో తయారు 

చేస్తున్నారు, 

దక్షణ జేశంలో తీయబడే దాతీణాత్య చితాలన్నింటి 

లోకి "తెలుగు చి_తాలు ఉత్తమ (శ్రేణికి చెందినవి. తమిళ 

"మొదలై న ఆంభ్యేతర చితాలవలె కాకుండా మన చిత్రాల 

విజయానికి మూల సూత్రం ఒక శేమిటంెకు మన దర్శకులు 

జి రామబ్రహ్మం వి, ఎక్, శెడ్డ ఎచ్, ఎం, శెడ్డ్ సిః 

పుల్లయ్య, వై. వి, రావు గార్ల వంటివారు వాజ శ్రయంతో 

పరిచితివున్న వైజ్ఞానికులు, ఇంకో విశేపంం*, మన రామ 

(బ్రహ్మం వె, వి రావు ఎచ్. ఎం, శెడ్డిగార్ల్సను తమిళ 

చితాల దర్శకత్వం వహించడానికి తీసుకోవడం అభినంద 

నీయ మెనదిం 

"పెట్టుబడి తెలుగు సినిమా పరి శ్రమలో వున్నది, అంధుల 

డబ్బు, ఆంధు)లలో నిరుద్యోగం పోగొట్టడానికి అభివృద్ది 

జాయకంగా వినియోగింపబడుతున్నది ఈ పరిశ్రమలోనే. 

కానీ అనుభవం లేనివారు కొందరు లాభాలు గడించుటకై 

ఈ పరిశ్రమలో (ప్రవేశించి, అనేక కంపెనీలు స్థాపించి, నడప 

లేక నష్టపడటం, కొందరు (ప్రజలను నష్ట్రపరచడం గరాణా 

జరుగుచున్న ది. 12 కంపెనీలు ఏెపేటా “తెలుగు చిత్రాలు 

తయారు చేసేవి ఇప్పుడున్న వి. 

198889 'సంవర్సరములో రెండు “పెద్ద ఆంధ్రా) 

స్తుడియోలు ఒకటి డవిశాఖపట్న ంలోను వేరొకటి రాజ 

మేం[ద్రవరంలోను పని చేస్తుండేవి. వ్యావారనీర్వహణ 

లోపంవల్ల వీటిని యిప్పుడు మూసీివేయవలసీ వచ్చినది. విశాఖ సారథి పిక్చృర్సు డైరెక్టరు శ్రీ గూడవల్లి రామబ్రహ్మం. 

పట్నంలోని ఆంధ్రా) సీనీటోక్కా తూర్పు కోస్తాలోని వాటు 
న్నిటిలోకి "పెద్దది... ఇది పోవడము. అంధుల ' 84 థియేటథ్లు స్థావరంగా తెలుగుగాడులో వున్నవి, 
దురదృష్టం! సంచారం చేన్తూవుండేవి 50 క పైగా ఉన్నవి, 

స్ట 

ఇంకు చిత నిర్మాతలే కాకుండా పన్నెండుకు మెగా జిల్లా 'పెర్మనెంటు థియేటర్లు టూరింగ్ సినీమాలు. 
1 న IE: aie ) కంపెనీలు స్థిరంగా విశాఖపట్నం ర్న 6 

నెలకొని వున్నవి. ఈ కంపెనీలకు ఎక్కువగా బెజవాడ తూర్పు గోదావరి 15 న 
ఉనికి, 

పశ్చిమ గోధావరి 8 7 
చ్మిశ్రాలన్నీ బాలా వరకు మద్రాసులోనే ఉత్పత్తి కృ 12 6 

ఆగును, జాటిలో కొన్ని టిని మ్యూర్రం కలకత్తా బొంబాయి గుంటూరు [ 14 6 



హంసువెదదాద 
(ప్రైమదాం[ధ వాల్చి రామాయణము శ) ) అంధ్రవాచస్పత్యము | 

లపుకాజాతా. 

ప్రీ వు O ద ర ము (అకారాది (పతిప పదార్థ పర్యాయపద నిఘంటువు) షం | 

[టీకా తాత్పర్య, వి'శేహిర్థ విశ్పవ్యాఖ్య | కరః -విద్యావాచ స్పతి 

కర :-ఆం[ధవాలీ కి (థివాసుదాసుగారు. కొట శ్యామల కామశా ్ర్రిగారు 

చాలకాండము=మందరము BD న సాం 5 జ్ లుం 
అయోధ్యాకాండేము స i. Teo | రే "| ౨. శంకరనారాయణ 

ఆరణ్యకాండము అ is 4-0-0 స్ట క్ న ప్రీ లు 

కిప్కి_ంధథాకాండము %, క 3.8.0 oy 

రీ! సుందరకాండము 99 న ఉ&=0=0 [సవరణ కూర్చు] కం 

యుదాకాందము కా న 7.8.0 1250 పేజీలు ' 1250 “పేజీలో 

ఊత్తరకాండము.. 33... ౨. 3-8-0 వ రు. 5-0-0 జెమ్ సెజురు, 2-0-0 

అజాయ కా Bee 

మద్రాసు గుంటూరు _. తాడేప వ్రీగూడెం _ పాలకొల్లు - చిత్తూరు __ కడప 

"తెనాలి .__ రాజమండ్రీ _ సికించాబొదు క్ష వరంగల్ జ కర్నూలు _ కంభం 
Se వ న న ఉచ 
నా 

వస్తు నిలయాక రణకు కం ద్రము! 
ఖ్ 
క 
ఖే 
% 

థ్ దశ్నీణ ds "దేశపు వ. మిక్కిలి తు మైనట్టి 

ల్ ఏ స్వదేశీసలయమును, ఈసారి మారు తిరి ద పట్టణమునకు 

వ్ వచ్చినప్పుడు తప్పక దర్శించండి ! 

స్ '-వేయిరకముల చిత్రవర్షములతో నూతనమగు పలరకముల 

న వృస్త్రములకు ' జ్ఞా జాపక ముంచుకొనండి ! 

స ది జనరల్ స్వ దేశీన్ లిమిశుడ్ 

3 ఊాకోష్ట శెదురుగ - ఎస్ఫ్ల నేడ్ , మ్యదాసు 

(బాంచి కా 

| “6 సదేకీస్ * 

% 

స్వ . 

. డై వర్ కెదుటు 

: 2068 శ్ 
చేపేరి, 

తతా! 
KK: Sci I RRR IIIA 

ఖః 



సంతృవ్షిక్రి సంతోషమునకు, సహాజత్వమునకు లాంఛనము 

చలన చిత్రనిర్మాణ కళ్ళా ప్రపంచమున 

లలిత మాననీక భావములకు యధార్థ 

జీవిత సంఘటనలకు, ' మధుర జీవనము పోసీ 

(ప్రాచీన సంప్రదాయములక్కు నవీన జీవితాశయములకు 

జాతీయత జత పరచి . ఆం(ధకళామతల్లిని 

అఖిల భారత కళొరంగమున తాండవింపజేసే 

అశయముతో స్థాపించిన 

_వాపానీ విక్చర్చు లిమిబెడ్ 
(స్థాపికము) 1938. 

ఇంతవరకు సిర్మించిన చిత్రములు :___వందేమాతరము సుమంగళి, చేవత, భక, పోతన; 
| రాబోవు చిత్రములు :_స్వర్ల సీమ, వేమన యోగి. 

| ఆంధ్ర దేశమందు చలన చిత క ₹ాభివృద్ధికి సర్వదా ఆం[ధుల ఆదరమును ఆభిలపిస్తూ ఉన్న 

ఆంధ సంస్థ. 

సంస్థాధ్య కంలు “ఎం షల్ , నారాయణ స్వామి. 3 కార్య నిర్వాహకులు కలీ ఏన్, రెడ్డ, 

|వాహిీ వ్ బరు లిమిఖుడ్, మృచాను, బెజవాడ, తాఉప, తి 
711943. 



"నెల్లూరు 4 2 

బళ్లారి 8 త్రి 

అనంతపురం త్తే 7 

కడప తి 6 

కర్నూలు 1 ద్ 

చిత్తూరు 7 2 

84 50 

మద్రాసు “ఫిల్ము చ్యాలట్ో (1989-40) ఆరవ సంవక్స 
రపు ఫలితాల ననుసరింంచి విజయం పొందిన చిత్రాలు 

నటీ నటులు 3 

చిత్రములు 3=వందే మాతరం, వర విక్రయము రైతు 

బిడ్డ, 

నటులు నాగయ్య, బలిజేపల్లి, రాఘవాచారిగాథ్ల. 

తారలు కాంచనమాల, పువ్నువల్లి, సూర్య కుమారి, 

ఆంధ్ర పష(తికవారి, ఫిల్ము బ్యాలట్ ననుసరించి విజయు 

లైన దర్శకులు చిత్రాలు నటీ నటులు? 

దర్శకులు బి, రామబ్రహ్మం, 

నటుడు ?==వి. నాగయ్య, 

తౌర.:_ కాంచనమాల, గ 

తమిళ చిత్రాలలో పౌల్టాన్సి |ప్రజాదరణకు ప్యాతులై న 
ఆంధ నటీ నటులు అచేకలున్నా రు, 

మైనవారు (శ్రీమతి, పీ, కన్నాంబ 

వారిలో ముఖ్య 

విం నాగయ్య, వె 

వి. రానుగార్లు. సురభి కమలాబాయి లలితా దేవిగార్లు 

హిందీ చిత్రాలలో భూమికలను ధరించిరి ! 

ఇప్పటికి తయారు చేయబడిన మొత్తం చిత్రాలు 105 

పౌరాణికం 75 

చార్మితేకం 8 

సాంఘికం 20 

డాక్యుమెంటరీ 

ఇతరములు ర్ 

105 

1940 లో తీసిన చిత్రము లకు “పెట్టుబడి సరిగా రాలేదు, 

41 లో లద పరి సి కంలున్న నూ కొంత చిత్రపర్శిశమ సాగినది, 

231 

ప రిక ములు 

1942 లోమరీ! వినమవాతావరణమువల్ల ఈ పరిశ్రమ 

మనదేశ పారిశ్రామి కాఖ్సివృద్ధి ని మనదేశ భావి 

భాన్యోదయ మాధారపడి యున్నదను నూట విస్మరింప 
రాదు! 

మేలికిన్నర = మేళవించీ ' 

రాలుకరగని = రాగమె త్రీ 

పాలతీయని = బాలభారత 

పదము పాడ వె చె'లైలా | 

కారాయ కలు, 



దేశమునందు 
విషయ సంగహాము :._ మన 

ఉత్పత్తియగు వ్యవసాయపు పంటలు పారిశ్రామిక వస్తువులు, 

ముడి వదార్థములు--ఒక (ప్రదేశము నుండి మరియెక (ప్రదేశ 

మునకు పంపుట కనువయిన సరకు రవాణామార్గములు --- తెలుగు 

నాడులో సరుకుల విడుదల రైళ్లు, రోడ్తు,కాలునలు, సముద్రము 

ద్వారా---వావి సౌకర్యములబట్టి విలువ-.ఆంధి దేశమున 

మొత్తము మీద 2 వేల మైళ్ల పొడవైన రైలు మార్గము, తెలుగు 

దేశములోని వివిధ ముఖ్య (ప్రదేశములకు రైలు మీదుగా నుండు 

దూరములు---ఆంధి దేశములోని మొ త్తమురోడ్తపొడవు 18,194 

మైళ--వావిపై ప్రయాణము చేయు బస్సులు, లారీలు “8821 

—1182 మైళ్ల పొడవు గల కాలువల ద్వారా కొంత సరుకు 

విడుదల2,01,148 పడవలు ఆ కాలువలలో (ప్రయాణము 

చేయునుతెలుగు దేశమున ఒక (ప్రదేశము నుండి మరియొక 
(ప్రదేశ మనకు ఎగుమతులు, దిగుమతులు ఎట్లు జరుగు చున్నవో 

చూపు. వట్టీక----మన సంతలు----వాటి వివరణములు.___తెలుగు 

రేవులలో ఏంత వ్యాపారము జరిగినది ?-_విశాఖపట్నము రేవు 

భావి భాగ్యోదయము---. 

మన దేశమునందు కఉూత్పత్తియగు వ్యవసాయపు 

పంటలు పారిశ్రామిక వస్తువులు ముడి పదార్ధములు రాష్ట్ర 

ములో ఒక -చోటునుండి ఇంకొక (పజేశమునకున్ను, పర 

రాష్ట్రగిములకున్ను పంపుటకు విడుదల సౌకర్యములుండ 

వలెను. మన ఆంధ) దేశమునకు గల రవాణా సౌకర్య 

ములు 3 ఇతర ప్రదేశములతో ఎగుమతులు దిగుమతులు 

ఎట్లు క. ఎ తెలుసు కొనుట అవసరము, 

ముఖ్యముగా సరకుల రవాణా నహ ద్వారాను 

రోడ్ల పె కారులు లారీలు నాటు బళ్గమిదనుు కాలు 
వలలో పడవలమోాదన్సు విదేశేములకు స్టీమర్ల మిదను మన 

చేళయులో జరుగు చున్నది. 

ఆంధ జిల్లాలలో మొత్తమ మిద 2 వేల మెళ్ళు పొడ 
వున నైలు మార్గము వున్నది. అందులో మద్రాసు దకీణ 
మహారాష్ట్ర) రైల్లే కం'పెనీవారిదే ఎక్కువ. ఉత్తరమున 

విశాఖపట్నమునుండి సాలూరు, బొొబ్బిల్సి విజయనగరం, 
ఇచ్చాపురం (పాంతములకు : పోవు బెంగాల్ ' నాగపూర్ 

నైల్వే యున్నూూ. పశ్చిమమున [దోణా-చలము నుండి క్షర్న్నూ 

లుకు పోవు నైజాము స్లేటు రైల్వే యున్నూ “తెలుగ 

జిల్లాల గుండా వ ప |. 

మన తెలుగు బేళములోని వివిధ. ముఖ్య 'ప్రషేయులకు 

వైళ్వే ఏ మారుగా నుండు దూరము ఈ డ్ తెలుప బడినది. 

మద్రాసు నుండి . రాయ చూరు 350 

వాల్తేరు 3 ఇచ్చాపురం 157 

మ(ద్రాసు mr బెజవాడ. 268 

బా ఆ. కాల్తేవ.. శరర 
బళ్లారి . | 39 మచిలీప పట్నం 360 

గుంత కల్లు 3 హీందూప్రరం. 118 

శాట్నాడి ౩ గూడూరు 128 
పాకాల we హీందూపురం 142 
నిడదవోలు న్ నర్సాపురం . 42 

గుంటూరు 3 "రేపల్లె ౭8 
డోను er ss కర్నూలు 34 
భీమవరం ల గుడివాడ 41 
మాచెర్ల "~ రు. గుంటూర. “50 

సామర్లకోట బం. = కాకినాడ" 9 
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ఆంధ్ర 'జీళంలోని ముఖ్య రైల్వే స్టేషన్ల నుండి భారత 

జేళేంలోని కొన్ని ముఖ్య నగరములరో ప దూరము, 

“బెజవాడ 

33 

33 

39 

33 

33 

33 

33 

మళ్లు. 
ne బొంబాయి 714 

కలకత్తా 764 

ఢి ల్లీ 1093 

కరాచి. 1518 
మద్రాసు 268 

వార్తా, 

నాగపూరు, ౫ 1066 

కాళీ 

30 233 

"బెజవాడ 

99 

వా తేరు 
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99 

౫) 

39 

> 
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య 

33 

99 

33 

సొ 
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= ee 
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lle = 

మార్మగోవా 

"హెదరాబాదు . 

బొంబాయి 

కలకత్తా 

కరాచి 

మద్రాసు 

తాతానగరం 

బొంబాయి 
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ఆఅంరెలు మైళ్ళ. 

అవి కామ్మముల్టణం కాకా 

© బెజవాడ సేుంఇి ———— 

౨ ముడ్రాను నుంజి -- ---- 

* గుంట కర్ సుంబి —— 

Pp 

O 

పల “a 

ఆంధ్రోదేశపు విశాఖపట్నం, గుంటకల్లు, బెజవాడ కేంద్రములనుండి హిందూ దేశమునందలి ముఖ్య పట్నముల దూరము. 

ఆంధ్ర చేశమునందలి (ట్రంకు రోడ్ల పొడవు 1585 
మెళ్లు. మొ త్రము రోడ్ల పొడవు 13,194 మైళ్లు. వీటిపపె 
(ప్రయాణము చేయు బస్సులు లారీల యొక్క సంఖ్య 3821, 

ఈ పె మార్గముల ద్వారానే కాకుండా ఆం(ధ్ర దేశమున 

కొంత వ్యాపారము, కృష్ణా గోదావరి; బకింగ్ హోమ్స్ కడప. 
కర్నూలు కాలువల ద్వారా జరుగుచున్నది, ఈ కాలువల 
"వెం ర్తము పొడవు 1182 మెళ్లు. వీటిలో కడపం-కర్నూ లు 
"కాలువ మ్మార్రము పడవలు. నడుచుట  కుపచరించదు. 
మొర్తముమిద 2011458 పడవలు ఈ శాలువలలో 
యాణము చేయుచున్న వి, వీటిమిద సాలీనా రవాణా 

ఆగు సరకుల విలువ 12 కోట్ల రూపాయలకు మించి 
పండును. రాజమౌీందవరమునుంచి గోదావరి నది 
రూదూగా మధ్య పరగణాలకు కూడా ప్రయాణము. “వేయ 

వచ్చును. ఈ దూరము 188 మెళ్లు, 

ఇంలేకాక తూర్పు తీరమున, 'సము(ద్రముమోద కోస్తా 
వ్యాపారము గూడా జరుగుచున్నది, ఆంధ చేశములోని 

ముఖ్యమైన రేవు పట్టణములు : మద్రాసు, మచిలీపట్నం, 
కాకినాడ్క విశాఖపట్నం, ఫీమునిపట్నం, కళింగపట్న ము, 
కాకినాడనుండి, రంగూనుకు దూరము 867 మెళ్లున్ను, 

కలకత్తాకు 529 మైళ్టున్నూ వున్నది, విశాఖపట్న మునుంచి 
రంగూనుకు 828 మెళ్లున్నూ, కలకత్తాకు 462 pe 

దూరము గలదు, 

"కాలువలమోద జరుగుచున్న వ్యా వారము దాని 
లెక్కలు, 1989-40 ఇరిగేహను రిపోర్టు "లెక్కలను బట్టి 
తయారు చేయబడిన ఈ ఆ పట్టికలో Ee ne 
డమయినదిం 
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పడవలు 
కొలువ'పేరు పొతవు సరకులు (ప్రయాణి జరిగేవ్యాపో 

మైళ్ల తో కులుతో రం. రూ॥ 

గోదావరి 4983 128506 52201 72891633 

కృష్ణా 884 10061 2025 383187264 

కృష్ణా తూర్చుజఒడ్డు తిగ్రశ్త 287 19 667975 

బకింగ్ హాహొకాలువ 268 5889 17568 8999510 

దుమ్ము/సనాగెం 2 110 2 5041894 

కడప కర్నూలు వెలువ 7 పడవలు లేవు 

"వెంత్తం 11823 201148 120788276 

వున  దేళములో (పతి ముఖ్యపట్టణములోను, (పతి 

వారము సంత జరుగును. ఆ సంతకు చుట్టుపట్ల (గామాదుల 

నుండి అపరాలు, ధాన్యం, మన్యపు సరుకు బెల్లం వారాలు 

అమ్మకమునకు వచ్చును. ఈ సరుకును మారుబేరపు 

వ_ర్దకులు కొన్సి ఇతర (ప్రదేశములకు తీసుకపోయి అమ్ము 

దురు. దూర దేశములకు వెళ్లే సరుకులు కొనుగోలు 

దారులుగాన్సి వారి తాలూకు ఏజెంట్లుగానీ రవాణా చేసు 

కుంటారు. మన "తెలుగు జిల్లాలలోని ముఖ్యమైన "పెద్ద 

సంతలయొక్క__ పట్టిక వివరముగా ఈ (క్రింద గలదు, 

(ముఖ్య పశువుల సంతలకు పశు సంపద 

(పకరణములో చూడుడు, 

సంతజరిగే 
స్థలము అమ్మ బడేసరకులు. 

విశాఖపట్నం జిల్లా 

రూడుపూడి పండు కూరగాయలు కొబ్బరికాయలు 

పాగాకు 

చింతాడ థాన్యాదుల్పు పొగాకు, కొబ్బరికాయలు 

పశువులు, 

చీరడివల'స ధాన్యాదుల్కు పశువులు పొగాక్కు పండ్లు= 

కాయలు ఎండు చేపలు, 

శ్రీకాకుళం ధాన్యాదుల్కు పండ్లు*కాయలు, ఎండుచేపలు, 

మకరపొాలెం భాన్యాదులు, 

నాతవరం ధాన్యాదులు, 

మానాపురం పండ్లు=కాయలు, పశువులు, థాన్యాదులు. 

బలిజెపీట పండ్డు=కాయలు చింతపండు పశువులు, 

కొండసంత పండ్లు, కాయలు, ధాన్యాదుల్కు పశువులు, 

సాలూరు చింతపండు, థా-న్యాదులు పశువులు ఆవాలు, 

న ఆ నే సుమన నే లనే 

పేజయనగరం "కాయలు-పండ్ల్య పొగాకు ఛాన్యాదుల్కు 

నూ నెవిత్తులు, 

అనకాపల్లి _ పండ్లు బెల్లము ఏజెన్సీ సరుకులు ముఖ్యములు, 

తూర్పు గోదావరి జిల్లా 

తుని పండ్లు=-కాయలుు కొబ్బరికాయలు, నూని 

దినుసులు, 

పిఈాప్ర్రరం పండు*కాయలు 3 థాన్యాదులు 3౩ పొగాకు 

పశువులు, 

చందుర్తి పండ్లు-కాయల్కు ధాగ్యాదులు, పొగాకు 

మలి కాపురం పండ్తుకాయలు, 
౧ ' య 

ఏలేశ్వరం పండ్లు=కాయలు, చింతపండు, 

కాకినాడ పండ్లు-కాయలు, ధాన్యాదుల్కు పొగాకు, 

కొబ్బరికాయలు నూనె దినుసులు, 

గోకవరం పండ్లు-కాయలు (పనస్క నారింజ అరటి) 

చింతపండు మిర్చి పశువులు, 

ద్వారపూడి పండ్రు.కాయలు నూనె దినుసులు ధాన్యా 

- దులు పశువులు, 

పశ్చిమ గోదావరి జిలా 
౧౧ న 

పాలకొల్లు పండ్లు కాయలు ధా న్యాదులు, 

"కాయలు. పశువులు, 

పండ్దు=కాయలు, థాన్యాదులు కొబ్బరి 

కాయలు పశువులు నూనె దినుసులు, 

పాలకొల్లు పండ్లు-కాయలుు థా-న్యాదులు, బట్టలు నూలు 

నూనె దినుసులు పశువులు, 

క్ బ్బరి 

తాడేపలి 
య 

గనాడం 

"పెనుగొండ 'పండ్లు-కాయలు, కొబ్బరికాయలు నూనె 

దినుసులు, 

ఉండీ పశువులు, ధా-న్యాదుల్కు వరా, 

చిత్తూరు జిల్లా 

పల్లిపట్లు పండ్లు- కాయలు, థాన్యాదులు, 

నగరి పాగాకు పండ్లు=కాయలు, థా'న్యాదుల్కు 

కొబ్బరికాయలు, 

అనంతపురం జిల్లా 

తాడిపత్రి కాయలు-పండ్ల్రు ధాన్యాదులు, 

మడశసిర ధా-న్యాదుల్పు నెయ్యి. 

కడప జిల్లా 

పులివెందల పండ్లు=కాయల్పు ధభౌొన్యాదుల్యు సయ్య 

9 పాగాకు, కొబ్బరికాయలు, న్తూనె దిను 

సులు గలు మేకలు, 
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ఆరయకనర్వన్వము 

'దేవన్నకొ కొండ ధాన్యాదులు, 

(మార్కె_.టింగు ఆఫీసరు లెక్క_లనుండి). 
మన జిలాలలోని ఎగుమతులు దిగుముతులు ఒక (పదేశళము 

కర్నూలు జల్లా నుండి ఇంకొక (పదేశమునకు ఏ విధముగా జరుగుచున్న వో 

వ్యవసాయ కాఖవారి పట్టికల ననుసరించి తయారు చేయ 

జేంపలి పండ్లుకానుల్కు ధాన్యాదులు నెయ్యి, ణా 

గాకు కొబ్నరికాయలు నూనెదినుసులు 
ల్సి 

శ కొలు మేకలు, 

ఆశధ పండ్లు కాయలు ధా న్యాదుల్పు పాగాకు, 

నంద్యాల పండ్లు. కాయలు ధాన్యాదులు. బడిన ఈ (కింది పట్టిక చూపును. 

ఎగుమతి సరాసరిమొత్తం దిగమతి సరాసరి మొత్తం 

ట్. ష్. గోదావరి క మెసూరు నిజాంరా మధ స్రపరగణా విశాఖపట్టణం 20000 

ష్ట్ర ' సోదావరి, కృష్ణా | జ్యమ్సు బొంబాయి | 150000 లు గంజ్మా 
"నెల్లూరు, మలబారు కోయం బళ్లార్సి విశాఖ 

బత్తూరుం పట్టణం గం | 50000 

శనగలు (చాలా తక్కువ ల ఎ... పంజాబు సం టూరు తూ, 
మొత్తం | యుక్త పరగణాలు | గో||వా రా 

మిరపకాయలు |తూ. గోదావరి  బెంాలు తెలియదు | బెంగాలు గుంటూరు. తెలియదు 
గుంటూరు 

మామిడిపండ్లు చిత్తూరు తూ, గో బొంబాయి, 26000 | క we స్వల్పము 
పు గో. విశాఖ ఇెంగాలు, ఢిల్లీ 
పట్నం కర్నూలు, 

ఆరటిపండ్లు తూ, గోదావరి | పంజాబు ఢిల్లీ 8,000 గరం a 
ప, గోదావరి, సం, పరగణాలు 

వరా 

వారింజి | చేశములోపల నే దక్నీణ జిల్లాలకి 500 మధ్య పరగణాలు గుంటూరుకృష్ణా 400 
వ్యాపారము విశాఖపట్నం, 

నిమ్మ కాయలు ప గో దావర్కి గుం ముఖ్యంగా బెంగాల్ |4,000 
స్వ్రల్బమః 

టూరు నెల్లూరు, బొంబాయి, 

270 లక్షలు 
కొబ్బరికాయలు తూ! ప॥ గోదావరి, బెంగాలు మధ్య పర | కురిడీ 280 

కష్టా, గణాలు, లక్షలు నీటి 

(కాయలు) 
బ్రిటిష్ దీవులు, న్ 

ఫా తూ! ప॥ గోదావరి చైనా బెంగాలు 
ఎక్కవగా వీని |గుంటూర్కు నెల్లూరు మెనూయు మధ్య _ | 80000 

యా రకం ప 

2,15,000 

(గ కపటం 

యుద్దానికి కీరుశేన్ల | కాకినాడ ఫీముని (ఫ్రౌన్సు (బ్రిటన్ పూర్వపు 8 (పొట్టుతీసినది) పట్ర 0 బందరు, వి? 
పొట్ట న్న స్టా నెదర్లండుం 'సం!అలాగోో 

|ఖపట్నం వ రా, 815100 



ణ్ 

మన సరుకులలో ముఖ్యముగా విబేశములకు జేరుశనగ, 
పొగాకు (పత్తి తెౌటినార్క ఎముకలపొడి, 

ఎగుమతి యగును, ఇవన్నీ 
"కాకినాడ, విశాఖపట్నం, ఫీమునిపట్న ౦) మచిలీపట్నం 
మొదలైన తెలుస శేవులనుండి విబేశ సరకుల ఒడలు 
రవాకాా అగుచున్న వి, 

రేవులు :__వన కోస్తా వ్యాపారము "సింపొాందించు 
కొనుటవేత అన్యరాష్ట్య్రమయులలో మనకు వ్యాసారము జరు 
గుటయేకాకు ఆ రాష్ట్రీ9యులతో అన్యోన్య సంబంధము 

భ్ 

ఆముచాలు మొదలె నవి 

సరకుల్ల వీడుదల 

కలుగును. 1989.40 లో ఆంధ్ర జిల్లాలలోని శేవు పట్ట 
ణములలో జరిగిన వ్యాసారమును బట్టి వాటి స్ట్తి నూపొంప 

వచ్చును. మ(డ్రాసునుండి ఉత్తరముగా 'సము[దము వైపు 

చూచినయెడల ఆంధ్ర దేశముయొక్క_ 540 మెళ్లు పొడవు 
గల సము(ద్రతీరము కనుపించును, కాని మనకు అయి. 
దారు శకేవులకన్న అధికముగా లేవు, ఇంతకన్న తక్కువ 

'సము(ద్రతీరముగల తమిళ జిల్లాలలో, మద్రాసునకు దకీణ 

ముగా 17 శేవులున్నవి. పూర్వము ఉన్నత స్థితిలో 
నుండిన మన ఆంధ్రబేశపు శేవులు కొన్ని పునరుద్దరింప 



ఆంధిసర్వన్వము 

* శ్రీ న ని కు నాయుడు, 

మదరానురాజధాని సరకులవిడుదలకొరకు నియోజితు లైన 

రాజధాని మార్కె_టింగు ఆఫీసరు, 

చెన్నిస్, (క్రికెట్ ఆటళలో పేరెన్నికగనిరి. 

బడవలెను. ఈ పని (పభుత్వమువారి చేతులలో నున్నది, 

కానీ (ప్రజలీవివయమున శ్రద్ధవహించి అందోళన చేయ 

వలెను, 

మన శేవులలో ఒకదానికి ఇంకొకడానికిగల దూరము 

ఈ (శ్రందశాంచుడు. 

సమ్ముదము మీదుగా దూరం మైళ్ల 
మ(డ్రాసునుంచి కాకినాడ 370 

09 మచిలీపట్నం 270 

* వీరికిముందు కీ, శే. శే, గోపాలకృష్ణ రాజుగారు ఈ పదవి 
యందున్న ఆంధ్రులు. 

మచిలీపట్న ౦నుంచి కాకినాడ 100 

కాకినాడనుంచి విశాఖపట్టణం కర్త 

విశాఖపట్టణంనుంచి ఫీమునిపట్నం 80 

ఫీమునిపట్న ౦నుంచి కళింగపట్నం 40 

కలింగపట్న ౦నుంచి బారువా 30 

మొత్తం రాజధాని వ్యాపారంలో ప శేవులమోదుగా 

జరుగు వ్యాపారము నూటికి రిజ్లే వంతులు, 

1939-40 లెక్క_లబట్టి ఈ కేవులలో జరిగిన వ్యాపారము, 
వ్యాపారం విలువ రాష్ట్రపు వాణిజ్యంలో 

రేవు రూపాయలు నూటికి 
తుపాను న 
1. కళింగపట్నం 18 లక్షలు .28 
9, ఫీమునిపట్నం 41 9 2 

శి, విశాఖపట్నం 286 ,, 2.89 

ఓ. కాకినాడ 252 3.09 
ర్ మచిలీపట్నం 188 ,, 1.63 

6. మద్రాసు 5259 89.87 

మె సట్టికనుబట్టి మద్రాసులో తప్ప మిగిలిన ఆంధ 

నౌకాస్థలములలో వ్యాపార మెట్లుం జెనో కలియ. లదు, 

ఒకప్పుడు “నానా విదేశనాకానీక విపులాశ్రంయ ం బై న 

శవులతో అలరారిన ఆంధ తీరము తీర వర్తకము 

ప్రస్తుత మోస్థితికి వచ్చుట పరితాపకరము ! 

యావద్భారత నౌకా నిర్మాణ పరిశ్రమకు మన "తెలుగు 

శేవుపట్న మైన విశాఖపట్న ము కేంద్రమగుటవేత మున్ముందు 
మరల తెలుగు కోస్తాలో ఒకసారి ఓడల జండాలు దివ్య 

విహారము చేయగలవు ! 

మ 

కనే 
తుంగభ। దా_భంగములతో 
పొంగిసింగిసి._. పొడిచిత్రు ల్లీ 
భంగపడసి.__ తెనుంగునాధుల 
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పం ధొమిదన 

తెన్ప , బ్రా 

అ ధ్యాయము 

భ్ఞూంకులు 

కంపెనీలు 
విషయ సంగహాము *___ దేశసంపద---దేశసం 

వదను నిర్ణయించు జట్లు ? ఆంధ్రదేశ సంపద, కొన్ని 

వివరణములు .__రాష్ట్రమునందలి వివిధ జిల్లాలలోని మోటా 

రులు బస్సులు మొదలై నవి---మన ఆంధ "దేశపు వ్యన 

* సాయిక సంపద-_-ఒక్కొాక్కా వ్యవసాయదారుని ఆదాయము 

మన చెన్నరాజధానిలో సగటున సాలీనా రు. 12-12-0ల---కెమ 

ములు---వానివల్ల మన రాష్ట్ర వ్యవసాయమునకు ముఖ్యముగా 

రాయలసీమ్మవజలకు కలుగుచున్న బాధలు- రెతులు, అప్పులు 
అనవా 

సత్యనాధకళాక మిటీ రిపోర్టు (ప్రకారము రైతు బుణ్యగ్రస్థత చెన్న 

రాజధానిలో 150 కోట్టరూపాయలు---మన / పార్మిశామిక 

సంపద____పర్మిశమల అభివృద్ధికి కారణమైన ఆంధ్రా యింజ 

నీరింగ్, ఆంధ్రా నె ంటిఫిక్ రెస్; 

కామర్సు మొదలైన కంపెనీలు దేశపు ఆర్థిక సంపదకు ఆట 

పట్టులైన బ్యాంకులు -ఆంధులచే. స్థాపింపబడిన అంధా 
టకు @ 

బ్యాంకు, భారత లక్ష్మీ బ్యాంకు మొదలై నవి_జాతీయ వికాసము 

నకు తోడ్పడు సహకారోద్యమము--సహాకార సంఘ 

ములు... సహకార సంఘములలో ఆంధుీల నాయకత్వము, 

అఖిలభారత థ్యాతి---కీ. శే. దివాకా బహదూర్, నర్ మోచర్ల 

రామచందరావు, (శ్రీ వేమవరపు రామదాసు వంతులు, (శ్రీ నర్సిం 

హదేవర సత్యనారాయణ మొదలైన నాయకులు-రై తులకు 

సహకారసంఘవు ఉ పకృతి..._.పట్రికలు---వివరణములు 

ఆంధ్రా చేంబర్ ఆఫ్ 

... ట్పైక దేశముయొక్క_ ఆర్థికసంపదనుగూర్చి చర్చించు 

టకు ముందు ఆ దేశమునకు 'సంబంధించిన అనేక విషయము 

లను అవలోకించవలెను. ఆ చేశమునందలి (పజల జీవితము 

నిత్యజీవితములోని వారి ఆదాయవ్యయములు డేశము 

నందలి ఖనిజ సంపద, పరి,శమలు, "దేశపు వ్యవసాయిక స్టీతి 

వస్తు ఉఊర్పత్తివినిమయములు మొదలైన ఈ అంశము 
లన్ని యు ఆచర్చలోని అంతేర్భాగములే. సాళ్చాత్య దేశ 

ములలో ఈ విషయము లన్ని ౦టిలోను పరిశో ధనము చేసీ 

లెక్కలు తయారు . చేయుదురు. అందుచేత ఆచేశముల 

వివరణములు తెలుసుకొనుట సులభము. ముఖ్యముగా మన 

భారత ేశమునే యిట్టి లెక్కలు 

తక్కువ. అందులో ఆంధ దేశము 

నకు ఈ అంచనా లసలే లేవు. మన 

భారత _చేశమున ఒక్కొ-క్కానికి 

సంవత్చారాదాయము 20-రూ॥ లుండునని చాదాభాయి 

నారోజీగారు 1870 లో అంచనా వేసిరి, సా, కాంభట్టు 

గార్లు అంచనావేసి భారత దేశమున ఒకొ_క్క_ని సాలురా 

బడి రు. 67-0-6 లుండునని నిర్ణయించిరి (1921-22). ఈ 

విధముగా సూచించి 

యున్నారు. 

అసలు ఆర్థిక సంపదను గూర్చి తెలుసుకొనుట ఎట్లు ? 
ఒక మనుష్యుని వేషము, బాహ్య (ప్రవ_ర్హనము చూచి ఆతని 

ఆర్థికస్థితిని తెలుసు కొనుటకు వీలయినెట్లు విమానము 

నక్కి దేశమును చుట్టి వచ్చిన చేశమునందలి పంటలు పారి 

ప! కేంద్రములు పల్లెలు, పట్న ములు చూచి దేళీప్రు 

ఆర్థిక స్వరూప పము మొక్క బాహ్య చిత్రమును చ్మిత్రించు 

విషయ 

పరిచయము 

వివిధ ఆర్థి కళ్యాస్త్రవే శ్రలు 
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ఆంధ్రుసర్వస్వము 

కొనవచ్చును. ఇవిగాక ఆ బేశమనందలి కర్మ్శాగారములు, 
సారిశామిక "కేంద్రములు పాడి 
పంటలు, ఖనిజసంపద ఆ దేశములో 
వివిధ (పదేశములనుండి (ప్రభుత్వము 
నకు వచ్చు ఆదాయవ్యయములుు 

వష్మ 

దేశము యొక్క 

ఆరిక 
థి 

సంపద తెలుసు 

కొనుట ఎట్లు ? అక్కడి రైతుల పరిస్థితి, 

ములు కంపెనీలు బ్యాంకులు మొద 
లైన విషయముల పరిశీలించి కాంత "తెలుసుకొన వచ్చును, 
ఆ దేశస్థులకు ఇతర(ప్ర దేళములతోను, ఇతర్యప చేళశములలోను 
గల వ్యాపార సంబంధములు ఆ ప్రదేశములోనున్న మోటా. 
రులు లారీలు మొదలగునవి 'సాూడా అక్కడి (ప్రజల స్థీతిని 
సూచించును, ఇట్లే నైలు మార్గములో నున్న పారిశ్రామిక 
"కేంద్రములు, "పెద్ద రై ల్వేజన్క్_హనులు మొదలగు వాటిని 
గాడా ఈ సందర్భమున పరిశీలించ వలెను. 

మృ(ద్రాసునుండి _బరంప్రురమునకో (పయాణము చేయు 
చున్న ప్పుడు నెల్లూరు జిల్లాలో కొంత భా౫ము 3 గుంటూరు 
బేజవాదల మధ్య కొంత భాగము 3 ఏలూస్త రాజమహీాం 
(ద్రవరముల మధ్య కొంత భాగము, సామర్లకోట తుని 
అనకాపల్లుల మధ్య కొంత భాగము 

కింప్రగా కనువీంచును. అక్క_డక్క_డ ' పెద్ద కర్మాగార 
ములు కనపడును. మద్రాసు నుండి కోయంబుత్తూరునకు 
(ప్రయాణము చేయు చున్న ప్పుడు నల్హనేల, అనేక కర్మాగార 
ములు కనపడును, మద్రాసు నుండి రామేశ్వరము (ప్రయా 
ఇము చేయు చున్న ప్పుడు విల్లుపురం, తిరుచునాపల్లి న్ 
మధుర మొదలైన పెద్ద పెద్ద రైల్వే జన్్క_వనుల్పు ఫలవంత 
మైన భూములు, (కిక్కిరిసిన పట్టణములు కనపడును, 
దీనిని బట్టి దతీణాది ఎక్కువ సంపద గల దేశమని 
ఊహించ వచ్చును, మనకు కృష్ణా, గోదావరి మొదలగు "పెద్ద 
పెద్ద నదులు ఆనకట్టలు ఊన్న ప్పటికిన్నీ మన నదులలోోని 
నీరు ఇప్పుడు మనకు నూటికి 5 వంతుల కన్న ఎక్కవ ఉప 

సన్యశ్యామల మె, కంటి 

యోగ పడుట లేదు. గుంటూరు 'మొద్నలెన (ప్రదేశములు 
ఎక్కువ. మౌమచాధక్రు రిల 

| ఆంధ 'దేశ్లప్ప 'కైణ్యము పొందు చున్నవి, మన 
సంపద- (పొంతీయులు రంచాక, బర్మా 

కొన్ని వివరణములు మొదలై న (ప్రదేశముల కిప్పుడు కూలి 
శాలికై వోవుచున్నా శే కాని వర్తక 

వాణీబ్యములవై పోవుట లేదు, దక్నీణాది వ ర్హకులు అనేక 

(ప్రజేశములకు పోయి వర్తకము చేయు చున్నారు, మన 3 
సంపద ఎట్లున్న ను మన (గామములు చూచుట కెంతదా 
సంపన్న ములుగా కనిపించును, ఇతర రాష్ట్రములలో, కొని - 

( పల్లిటూళ్ళలో చూచుటకొక -ఇంక్రటి లె నను కనిపించద 
మన ఆంధ్భరాష్థ్రిమున మధ్య రకపు జనసామాన్యప్ట సంతి ఎక్కువ మన ఆంధ్ర) బేళపు పొటకపుజనులు నైతవ 

గౌ॥ (శ్రీ వేమవరపు రామదాను పంతాలు బి.ఏ., బి.ఎల్., 
స్టేటు కౌన్సిలు కార్యగెసు పార్టీ లీడరు, సహకారోద్య 
మములో అఖిల భారత నాయకత్వము సంపాదించిరి. 
రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకు అధ్యక్షులుగా నుండిరి. 

అఖిల భారత సహకార వ త్రికాధిపతులు. 
తమిళనాడు మొదలెన ఇతర దాక్షీణాత్య (ప్రదేశముల వారి 
కన్న 'వేపుము, దుస్తులను ధరించుటలో కొంచెము ఊన్నత 
విధముగా నుందురు మన (పదేశీములనుండి (ప్రభుత్వము 
నకు వచ్చు ఆదాయమును బట్టి ఏజిల్లా ఎంత 
(మెనది తెలుసుకిెనవచ్చును, మన “తెలుగు జిల్లాలన్ని౦టి 
లోను భూమి పన్ను 'గుంటూరు జిల్లా నుండి రు, 688196 
లున్నూ డిస్ట్రిక్ట బోర్లు ఆదాయము రు, 1263604 లున్ను 

సంపన్న 
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ల్ 

(ప్రభుత్వమునకు వచ్చు చున్నది, తూర్పు గోదావరి జిల్లా 
నుండ రు, 6490685లు భూమి పన్ను మీదను రు, 129865 

లు జిల్లా బోర్డు నుండిన్నీ (ప్రభుత్వమునకు వచ్చును, ఇట్లే 16 

'వప్రటలో చూవీన పట్టిక ననుసరించి అన్ని జిల్లాల విషయ 
ములు తెలుసు కొన వచ్చును, 

| వ్యవసాయిక స్థి తిగతుల్బు 

విఫులాంశముల గరించి చర్చింపబోవుటకు ముందు మన 
'బేశమునందలి 'మోటారులు, బస్సులు లారీలు కూడా మన 

ఆర్థిక పరిస్థితిని తెలియజేయునుగాన వాటిని గురించి "తెలుసు. 

Po నాననా వమన కమా కమనుప పవనము పుమ నావ క రవాడం జం 

ఖనిజసంపద 

జిలా పేరు # ge 8 కీ se జె న Amt g i 
విశాఖపట్టణం 48 52 19 151 412 677 
తూ, గోదావరి 54 11 __ 128 ౩308 500 
ప గోదావరి 17 4 2 14 140 277 
కృష్ణా 19 48 -9 14 287 482 

“గుంటూరు... 87 88 14 155 280 469 
చెల్లూక  ఉ ఈ 8 21 11 2% 
కడప 8 1-- 68 66 158 
కర్నూలు 8 19 — 88 55 165 
బళ్లొకి 24 18 — 898 130 270 
అనంతప్రూర 7 10— 68 7 157 
చిత్తూరు 29 16 4 18 18 978 
చంగల్పట్టు 28 28 2 45 220 828 
ఉఊత్తరార్కాడు 24 8 1 209 185 487 
దవీణార్కాడు 28 16 2 99 14 314 
తంజావూరు 18 14 197 482 666 
తిరుచునాపల్లి 51 47 16 165 6500 789 
మధుర 88 94 34 279 618 113 
రామనాధపురం 22 15 12 180 651 980 

తిరునల్వేలి. 57 42 20 192 857 668 
కోయంబుత్తూరు 1419 115 29 280 879 1452 
నీలగిరి 82 149 40 60 758 1009 
'సీలం 70 42 8 197 818 608 
దక్నీణ కెనరా 87 74 18 106 228 458 
మలబారు 48 167 9 206 612 1087 
మదరాసు 451 882 110 869 4486 5748 

. 1388 1415 857 8808 12291 10259 
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మొదలైన . 

ఆస్తీ, వ్యాంకులు, కంపెనీలు 

ఈ మోూటూారు డీలర్సు అసోసి ఏపన్ వార లెక్కలను బట్టి 

చూచినప్పటికిన్నీ మన రాజధానిలో తెలుగు జిల్లాలకన్న 

దతీణ జిల్లాలలో ఎక్కువ బస్సులు మోటారులు "మొదలె రంగి 
rm 

నవి ఉన్నట్లు ఊహీ౦చుట కవకాశము కలదు. 

ఇందుకు మన వ రకము పారిశ్రామిక పరిస్థితీ వాలా 

వరకు కారణము. తెలుగు జిల్లాలలోని వ్యవసాయికస్థిత్కి 

ఖనిజసంపద్య పారిశ్రామిక స్థితి, రెతు 

వ్యవసాయిక సంవద బుణము, బ్యాంకులు సహకారో 

ద్యమమునుగరించి "తెలుసుకొనవలసీ 

యున్న ది, వ్యవసాయము, పరిశ్రమలు ఖనిజసంపద 

"మొదలైన విషయములకు సంబంధించిన  వివరణములు 

ఆయా శీర్షి కలుగల భాగములలో విపులముగా వివరించితిమి, 

ఇప్పటి మన ఆంధ్రదేశ జనసంఖ్యలో నూటికి 90 మంది 

వ్యవసాయిక పరిశ్రమతో సంబంధము కలిగియున్నారు, 
దేశములో రి/4 వంతు జనులకు జీవాధారము వ్యవసాయమే, 

మన మద్రాసు. రాష్ట్రములో వ్యవసాయముమిద ఆధారపడి 
యుండువారిలో ఒక్కొ_క్కనికి సాలీనా సుమారు 

రు. 1212.0 లకంకు ఎక్కు.వ ఆదాయము వచ్చుట లేదు, 

మన ఆంధ్రరాస్ట్రమును ఇతర రాస్త్రముల కొన్నింటితో 
పోల్ఫ్చిచూచిన బాలా "*పీదబేశ మనిపించును, తెలుగు 

జిల్లాలలో చిత్తూరు కడప, కర్నూలు అనంతపురం, బళ్లారి 

జిల్లాలున్నూ ; “నెల్లూరు పశ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదా 

వరి విశాఖపట్నం జిల్లాలలోని మెట్ల (పొంతాలలోేను 

వ్యవసాయమునకు వర్గ ముమోద ఆధారపడవలసియుండును, 

వర్ష ములు లేక ఈ (ప్రాంతములలో ఆనేక పర్యాయములు 

కొవుములు 'సంభవించుచుండును, మన ఆంధ్ర దేశమున 

వచ్చు, మౌమముల్కుు మన (ప్రజలకు ఆర్థికముగా హాని 

కలిగించుచున్న వి, అందుచేత వ్యవసాయమునకో (ప్రజలక 

అవి ఎట్లు హోనికరములు-గా నున్నవో తెలుసుకొనవలసీ 

ఆంధ్ర దేశమునందు పండు పంటలు, వాని. 

విలువలు వ్యవసాయమన్న శీర్ష క (కిందగల భాగములో 

ప్రత్యేకముగా పట్టికలతో 177.178 పుటలలో చెప్పబడినవి, 

వాటినిబట్టి మన వ్యవసాయిక సంపద తెలుసుకొనవచ్చును, 

యున్నది ఠి 

తెలుగు జిల్లాలలో ఒక రూపాయికి తక్కువ శిస్తు 

చెల్లించు పట్టాదారుల సంఖ్య, ఒక రూపాయి మొదలు 10 

అ ల జ శ రూపాయిలలోఫు శిస్తు. చెల్లించు పట్టాదారుల సంఖ్య 
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ఆంధ్రసర్వన్వము 

వెయ్యి రూపాయిలు శిస్తు చెల్లించు పట్టాధారుల సంఖ్యలు 
మాత్రము ఈ (కంద పట్టికలో టు స; 

అ: 8 21 bh bi AES fhe # 368 Ky ve ఏ ౪ g A §e య్ లి ర ఖు AE 558 
ye డ్ర్ BED శ్రీల 3 లభ 63 2 
de w aS waar’ m8 లా. ఎ 212 ఎప గ ౧౭౩ msg 

విశాఖపట్నం 9,738 21,010 1 
తూర్పు గోదావరి 11,362 89,781 15 
పళ్చిమ గోదావరి 19907 'లిక్తేర్లి1 19 
కృష్ణా 11,721 35,465 9 
గుంటూరు 82,507 - 105,842 
నెల్లూరు 10,512 48,866 
కడప 88,721 78,648 - 
అనంతపురం 26,147 68,710 
బళ్లారి 18,876 79,900 
కన్నూ లు 17,300 68,246- 
చితూరు 20,241 56,710 సై 

పె, పట్టికనుబట్టి వెయ్యి. రూాపొయిలు శిస్తు, చెల్లించు 
పట్టాదారుల సంఖ్య అతి. 'స్వల్బ్పమని - తెలియుచున్న దిగదా | 
దీనినిబట్టి ఆం(ధ్రదేశమున ధనాఢ్యులై న రైతులు అధికముగా 
లేరని శరము 

లున్నారు, ఒక రూపాయికి తక్కువ శిస్తు చెల్లించు 
పట్టాదారు ఎంత తక్కవ వి స్పీర్షము గల భూమికి అధిపతి 
యెనది ఊహించుకొనవచ్చును, ఇంక. తొామముల విషు 
యము పరిశీలింతము, వుంట 

1896.97 లో ఆంధధ్రదేశమున "పెద్ద మొమము.. వచ్చెను, 
1900 లలో మరల తొమమువచ్చి నర్భారానుపేట్స విను 
కొండ తాలూకాలు నష ప్రపడినవి, అనంతపు రం జిల్లాలోని 

తాడిపత్రి కదిరి 
- - బక్టొరి జిల్లాలోని. అదోని. తాలూకా 

యన్న; కర్నూలు ' జిల్లాలోని 
మార్కాపురం నంద్యాల్క కోయిల 

' తాలూకాలు ; 
క్షొమములు -వాటివల్ల ; 

'వ్యవసాయమునకు, 

ప్రజలకు కలుగు బాధ. 

వాలామంది వ్యవసాయపు కూలీ 

కుంట్ల, పట్టికొండ్య ' కంభం “మొద 
వైన ్రజేములున్నూ | 3 be "నెల్లూరు జిల్లాలలో కొన్ని 
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ఫాగములున్న్యూ 1000. సంవత్సరమున . కొంతవరకు. నష్ట 
పడినవి, 1901 వ సంవత్సరమున మరల కరువు వచ్చి 
కడపు అనంతపురం, చిత్తూరు మొదలై న (ప్రదేశములలో కష్ట 
ములు అధికముగా యెసు, 1919 లో కృష్ణా జిల్లాలోని స్ట. 
గానుతాలూక్కా మునగాల పరగణాలలో కామము సంభ 
వ. 

1920 నం[!లో (ప్రతి సంవత్సరము. సగటున కురియు 
వర్ష ములలో 'సగమైనను కురియక బక ర అనంతళ్ర మ. 

జిల్లాలలో మరల షూమబేవత యినుప గళ్జెలతో 1924 + 
'తాండవమాడీనది. ఆ సంవత్సరం వాననివారణమన్న శ్ర 
రు 2,21,545 వెచ్చించి పనులు చేయించిరి. 1926 లే 
కోయంబుత్తూరు జిల్లాలోని ధర్మపురం ._ తాలూకాలో. 
వానలు 'సకాలమున లేక కొంచెము, కరవు బాధ కలిగాను, L 
బల్లారి జిల్లాలోని బళ్ల్ర్సి ఆలూరు తాలూకాలు 1081-29 లో 
వొమమునకు గురియరా య్యెను, 1982 లో కురిసిన వర్ణ: 
ములతో ఇక్కడ అప్పటి కొమబాధ తగ్గాను. 1934-85: 
లో బల్లి "రి అనంతపురం జిల్లాలలో గొప్పకౌమము మరల. , 
వచ్చినది. దీనికి కారణము 1988 నుండి 1985 వరకు ఆ 
(ప్రదేశములలో గల అనావృష్టియే. అప్పుడు క్ష వామనివా 
రణమునకై రు 17,28, ఓరి2లు ఖర్చు పెట్టబడెను, అనంతప్టురం, 
కర్నూలు జిల్లాలలోని కొన్ని భాగములలో వర్ష ములు: 'లేక్ష 
1987-88 లలో కరువులు వచ్చినవి, 

మొత్తేమమిద ఈ (ప్రదేశములు అధికముగా కామ 
ములకు లోనగుచున్న విగదా ! ఇక్కడ వర్ష ము లేక 
పోయినను సరియైన . నీటివనరులు ఏర్పరచక పోవుట. 
శోదనీయము,. ఈ (ప్రదేశములలో నిజమునకు బాలావరకు 
చావులు చెరువులు లేవని చెప్పవచ్చును. వాగేరినది సీరిగుప ప్ప 
దర తుంగభ(ద్రపాయ కొంచెము వ్యవసాయమున కప 
యోగపడుచున్న వి. ఇక్క_డ వర్ష ములు సరిగా లేకండు 
టచే భూముల విలువ “పెరగదు, మెగా తక్కువ, సగటున 
ఇచ్చట నల్లభూమి ఖరీదు ఎకరము - రు 110 అనిన్నీ | 
షరభూమి ఎకరము రు 60 లనిన్నీ అంచనా చేయబడినది. 
తుంగభ(ద్రాప్రాజెక్ట వీరికి చాలావరకు తోడ్నడ. గలదు.. 
ఈ (ప్రదేశమున వ్యవసాయమునకు ఇం్గండు అమెరికా 
"మొదలై న చేశములభో ఉప పయోగింప బడుచున్న ట్టి క్ వర్గ ప ఫు 



? 

వరలు (Rain Makes) ఉఊపయాగీంచుటకు - వీలయిన, 

ఉపయో యోగపరచుట మంచిది, 

"వేరుశనగ సాగుబడి అధికము, 

లోను వేరుశనగ 12 లక్షల  ఎకరములలోను సాగుబడి 

చేయబడుచున్న ది, వ్యవసాయము ముఖ్యముగా మన 

దేశీయుల జీవాధార మైనప్పటికిన్నీ మన దేశమున వ్యవ 
సౌయము అభివృద్ధిపరచుకినుటకు, యంత్రములు ఇతర 

నీటి 'సదుపాయములను ఊపయోగించుకొనుటరో (ప్రయత్న 

ములు జరుగుటలేదు. - అందుచేత అభివృద్ధి 'లేకున్నది, ఈ 

విషయములు విపులముగా భావి ఆం(ధ్ర దేశాభివృద్ది అను 

శీర్షిక (కింద చర్చించబడును, ఇట్టి కారణములవల్ల (క్రమ 

ముగా రైతులు బీదస్థితికి వచ్చుచున్నారు. ఛాలా వరకు 
బుణగ్రస్తులై పోయిరి, వ్యవసాయముచేస్కి కష్టించి పండించు 

5 తునకు కష్టములు తప్పుటలేదు. బుతువు బుతువునకూ 

“తెగుచున్న (బ్రకుకులం'కల నతుకుకొనుటయే మన రైతుకు 

మీగులుచున్న ది. ఒక టన. ఆర్థికళాశ్రవే శ త్ ధ్రాసీ 

నట్టు మన ఫై తు ౪ 

he can never free himself from the grip of. the 

money lender. The result is “the ‘Indian 

peasant is born in debt, lives in debt,-dies in 

debt, and వ debt’’ (జీవిత కాలమంతయు 

ఈ (ప్రదేశములలో (పత్తి 

(ప్రత్తి 10 లక్షల ఎకరముల 

కస్టిం నప్పటికీ అప్పులవాని 

రైతు బుణగ్రస్థత, Een _దంష్ట్రలనుండి బయట 

రైతుల అప్పు పడలేకున్నాడు, దీని ఫలితముగా 

శ ముతక అప్పు! రెతు అప్పులలో పుట్టి అప్పూలలో 

. "పెరిగి అప్పులలో మృతినందు 

చున్నాడు, అప్పు అతని (దైతుకునకు లిఖుంచిన మరణ 

శొసనమై పోయినది). 

. భూమి తనఖా బ్యాంకులు మొదలై నవి నై తొంగము 

యొక్క అఫివృద్ధికై 'పాటుపడుచు రై తున కార్టికొప పకృతి 

తరుణమున చేయుచున్న ప్పటికిన్నీ రైతు తన భూమిని 

తాకటుపెటుటవల సంఘమున తనకు పరపతి తద్దనన్న 
= రాం య. | వ 

సీస్ట్రచే ఇబ్బడి కిబ్బడి వనూలు వడ్డీ పేరట చేసుకొను వడ్డీ 

వ్యాపారస్తులవద్దనే (పామిసరీనోటు - పద్ధతిపై అప్పులు 

"తెచ్చుకొని నష్ట పషృపడి పోవుచున్నాడు.. దేశములో.” రైతు 

బుణగస్త లక అనేక కారణములు చెప్పబడినవి, వానిలో 

ముఖ్య మైన 'చాటీని చర్చింతము.... క 

He may slave all his life, but 

అన్నీ, బ్యాంకులు, కంపేనీటు 

(1) ప్రస్తుతము. అమరకములో నున్న భూమి చిన్నచిన్న 
వక్కులుగా అనేక అమరకపుదారుల చేత్మికిందనుండుట -; 

అందుచేత ఆచిన్న భూభాగములపై వచ్చు ఆదాయము 
చైతునకు చాలక్క అతడు నిత్య జీవనము గడుపఫుకొనుటే 
ర] ్లీచాలక అప్పులు శతెచ్చుకొనుచున్నాడు, 

(2) శభూర్వపు మన పరిశ్రమలు (గామ, జీవితములలో 
మార్పులు వచ్చి విచ్చిన్న మై పోవుటచేత _లెతు కుటుంబ 

ములయొక్క. ఉపాధి తి వారు అప్పుల పాలగుచున్నా రు. 

(8) మన వ్యవసాయము “నడుమ పర్దన్యు డన్నుగ్లహిం 
పనినాడేమిసేతు 2 వను భారతవాక్యము (ప్రాకారము 
రైతు. కేవలము వర్ష ము.ైననే ఆధారపడి యుండు 

టచే అనావృష్టి అతివృష్టివ్ల నష్ట్రపడిపోయి్రి. అప్పులకు 
చేయి ఛా-చవలసి వచ్చుచున్న ది, 

(4) మన 

సోగములవల్ల | 

వ్యవసాయదారుడు అతని. పశువులు 

అధికముగా దుకణించుచుండుట వల్ల 

అనేక పర్యాయములు (పతి 'సంవత్సరమున్న్నూ నష్ట్రపడు 

చున్నాడు. దీనికి. మన (ప్రదేశములలో, పకువులారోగ్య 

మునకు, 'సంబంధించిన . నిర్లక్యుము/సా ణా కొంతవరకు కారణ 

మని చెప్పవచ్చును. 

(ర్) ఇవిగాక వున క తులు ప వ్యవహార 

పరిపస్క్హైరము లకు కోర్టులకు పోయి అనేక. వ్యయములకు 

లోనుసట్కు వివాహాది తపము సంఘమున గౌరవ 
(ప్రతిష్ట ' లధికమగునన్న భావముతో శ్షికి మించిన ధన 
వ్యయముచేసీ నష్టపడుట. hs 

ఈవై. కారణములే. శాక రైతుల . నిరక్షరాస్యతను 
ఆధారము చేసుకొని వ_ర్హకుల్పు వడ్డీ వ్యాపారస్థులు అధిక 
లాభములు తీయుచుండుట చేత ళు. లం ము 

పోవుచున్న ది, 

పరిగి 

మొ త్సముమోద 'రైతు వ్యవసాయమునకు, పొడి పంట 
లకు ప్రత్యేకించి. "తెచ్చుకొను అప్వుచాలా తక్కువ అని 

ముఖ్యముగా ఫూర్వపు వ్యవసాయిక పరి 
స్థితుల. నభివృద్ధి ర రైతుల ఆర్థిక. పతనమునకో 

వాలావరకు కారణము, - +. HI 

మన 'మృద్రోసు రాష్ట్రమున 150: . “కట్ట రూపాయలు 
రైతూ యుణముండునని (1985) డబుల్యూ. ఆర్, సత్య నాధక్యా 

ఐం సి యస్-సారి రిపోర్డునుబట్టి "తెలియుచున్నది. ఛాలా 
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మద్రాసు నాష్ట్రమున కాలము. | కీంచటు రైతు బుణము 
ay 

మన కీట రూహొయలుండాన 
డా a 

పాన ప ం తవు a భో మన చెన రాష్ట్ర 
a] కళ ఆప్ట మొ త్రప్రు రె తుబుణనము: గి pen "6 

అంచనావేసిర. 

ఇవు టుంము ఆ వంతుంకును. 
షూ 

. -జ్ Gr ees రల బుణ విముక్తుల చెయుటకు మన దర్శి త్రనుబట్టి 

డీ పా ని వ శతౌబము నాటీనుండియు (పయత్న ములు 

నూకికి ఆరు రూపాబుల జు 

. ms కన్న పర అధికముగా తీసుకొనుట వాక్యము నిషేధంప 
ఖ 

బడెనది.... ఎకి పకిస్టీకులలోను వడ్డీ 
చ, థి cs 

అసలుకు శెటింపు మించరాదు. 
లు 

మవామ్మదీయు (పభుత్వకాలములో 

(పభుత్వమువారి ఉఊన్నతో ద్యోగు 

లక్కు  కాజకుటుంబీకలకు ప్రభుత్వపు - అప్పు” 

(State loan) ల నిచ్చెడివారు. కరువులు జభ్యులు 
అనావృష్టి మొదలైన కష్ట కాలములలో రె తులకుకూడా 
అప్పుల నిచ్చెడివాగు. 1798 నుండి (బిటివ పభుత్వ 
కాలములో అనేక కరువులు కష్టములు వచ్చుటచేత (ప్రభు 
త్యమువాము ఈ విషయమున వోక్యము కల్పించుకొని 
చట్రముల చేయుటకు ఆరంభించిరి. చెన్న రాస్ట్రమున 
ళ్ క్ట ఆఫ్ వార్ట్సు ” చట్టము కొంతవరకు బుణ భారము 
నరికట్టినది. “1874 డక్క_కా సగ్రికల్చరిస్ట్ స ఆక్ట్ హ్ 
“10886 ఎమెండ్ మెంటు అష్ట “1684 ఎ్రైకల్బరస్టు లోను 
అట్ట “1904 కో-ఆపశేటివ్ (క్రెడిట్ సానైటీ ఆక్ట 
“ 1934 మాసు డెటర్సు (ప్రాతెక్ట కా ఆప్ట”, “19838 
బుణ నివారణ చట్టము” మొదలై నవి "పెరుగుచున్న రైతు 
బుణగస్తకేను ఆరికట్టుట కే యేద్దేశించి చేయబడినవి. "కాం 
గౌస్ ప్రభుత్వమువారు అమలుపరిచిన 1988 చట్టము 
రై తాంగమునకు ఎక్కువగా తోడ్చడినది. 1918 నాటి 
అ సయపు వడ్డీ అప్పుల. చట్టము” (Usurious Loan 
Act) కూడా ఈ ఊర్దేశ్యమయును చాలావరకు చెరోవేక్చినది, 
చున భారత బేళ్ళు శైతులు 10811985 ౪ మధ్యకాల 
ములలో ర్కక£్క280 ఏకరముల భూమి పోగొట్టుకొని 

సవ 

అ &£1,815 ఎకరముల భూమిని సంపాదించినటు అంచనా కీయబడినది, కౌవున మన శ్థారత్రచైక్ట రై తౌంగమునకో 
చ్చిన నష్టము 502915 ఎకరములు ఆని కెలియుచున్న ది, 
ఈ రైతు బు న స్తతేను రగించుటకు ఒక్కంబుణవీ మోచన 

fs 

చటము చే సీనచాలదు. ఈ కృషీ బహుముఖుము -కావలేను 

ర చూపించవశతెను _రెతునకు వ్యవసాయి'కాభివృద్ధికి మార్లములు వావీ౦ 

పన్నుల భారమ్కు నజరానాల ఫారము వ్యవహారము ల 

ఖర్చులు మొదలగునవి తునట్లు చూడవలెను. అసలు 

(ప్రభుత్వము (ప్రజల ఉన్నతికి సంబంధించిన అన్ని విహషయ 

ములలోను (శేద్ద వహీించవలెను. చదేశమునరో వన్నె ముక 

వంటి శతు విషయము అ శ్రద్దవహీ ంచుట యన్న దశమ 

విషయములో అశ్రద్ధ వపొంచుటయీ ! 

మన ఆం(ధ్ర దేశమున చాలావరకో ఒరెతులు అప్పులను 

వ్య కి పలుతుబడిమోదే తెచ్చుకొనుచున్నారు. ఈ వ్యక్తుల 
ఆడ > అ అడ్డు, స శ కప్పునిచ్చు పద్దతి లై నెన్సు పద్దతి ప నుండుట మంచిది! 

ఇంతకుముందు చర్చించిన తొామములు రైతుల స్థితిని పాలా 

వరకు (క్రుంగటీసిన వివయము గమనింపదగినది. 

పెన వ్యవసాయిక స్థితిగతులు, రైతు. బుణగ్రస్తత 
మొదలైన వాటీని సూచించియుంటిమి, 

పొర్మిశామిక సంపదనుగురించి చెప్పవలెను, 
వస్తూ త్త్పత్తి విబారణమునకు కావలసినంతవరకు యిచ్చట 
చర్చింతము, మన: ఆం(ధ్రబేళములో సం పదాయానుసార 
ముగా కుండలం చేసుకొనుట. కమ్మరి, వ(డేంగము పనులు 
చేసుకొనుట . మొదలై న కులవృత్తులు కలిగినవా ' రేకు 
లున్నారు. కాన్సీ యిట్రివారు చేసుకొను పనులన్ని 
యున్నూ "పెద్ద పరిశ్రమల (కింద చెప్పుటకు వీలులేదు. 

| అవి పర్మిశమలకు తోడుగానుండు 

నవి, ఎక్కువ వస్తువుల నుత్చ త్తి 

“యింక 

'కూన్కీ 

మనదేశ పార్మిశా మిక 

సంపద చేయుటకు ఏర్పడిన "పెద్ద సంస్థ 
లనే పరి(శమలందురు, ఫ్యాక్టరీ 

నివేదికలను ఉరిశీలించినచో చెన్న రాజధానియందు ఇట్టి 
పర్మిశమ' లెన్ని యున్న వో, ఆంధ జిల్లాలలో ఎన్ని 
యున్నవో విళవమగను, సాధారణముగా 15 మంది సని 
వారికి తేక్కు_వగాకుండా కలసి పనిచేయుచుండు (పతి 
పరిశ్రమగా డా ఫ్యాక్టరీ చట్టము క్రింద  చేక్చబడును, 
మొర్లేము మన రాజధానిలో 1940 లే 1891 ఫ్యాక్టరీ 

వానిలో గ్రరి ఫ్యాక్టరీలు 'సంవత్సరమంతయు 
పనిచేయవు. "కారణము ఇవి బుతువుల ననుసరించి 
యుండు పరిశ్రమ లగుటవేతా | 'సంవత్సరమంతయూ 
పనిచేయు ఫ్యాక్ట్ల రీలు 1868 వున్న వీ, _ మన పారిశ్రామిక 

లున్న వి శి 
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సంపద కాటపట్టులయిన ఈ ఫ్యాక్టరీలు తెలుగు జిల్లాలలో 
ఎచ్చట ఎన్నియున్నదీ ఈ [కింది పట్టికవల్ల "తెలుసుకొన 
వచ్చును, 

me నానా అక 
జిల్లా పేరు పని చేయు లనను సరించి 

ఫ్యాక్టరీలు పని చేయునవి. 

విశాఖపట్నం 98 9 
తూర్పు గోదావ? 69 ర్ 
పశ్చిమ గోదావరి 86 a0 
కృష్ణో 97 “al 
గుంటూలు 87 35 

నెల్లూరు ల్ 2 
కడప 14 28 
అనంతపురం 19 48 
బళ్లారి. స 28 89 
కర్నూలు ౩/1 40. 
చిత్తూరు 20 క్ష 

మొత్తం ఈర 2౩౦ 
ఈ తెలుగుజిల్లాలలోని ఫ్యాక్టరీలలో సంవత 'రముపొడుగు 

నా పనిచేయువాటిలో (ప్రతిదినము సగటున తిర్కిరి20 మందిని, 
కొన్నాళ్లు పనిచేయు ఫ్యాక్టరీలలో 14,410 మందిని పని 
చేయుదురు. పెగ్యా ఈ సంఖ్య లను బట్టి మరికొన్ని విషయ 
ములు తెలియుచున్న వి, రాస్రమునందలి ఫ్యాక్టృ రీలలో'సగము 
భాగముకం కె అధికముగా ఆంధ్య(ప్రాంతములయం దేయున్న 
వ, కానీ వీటిలో పనిచేయుచున్న పనివారి 'సంఖ్యమ్న్మాతముు 
ర*స్ట్రమునందలి ఫ్యాక్టరీ కార్మికుల సంఖ్యయందు అయి 
దవ వంతు మాత్రమే! దీనిని బట్టి తెలుగు జిల్లాలలో అనేక 
మంది కార్మికుల నియోగించి పనిచేయు "పెద్దపెద్ద పారిశ్రా 
మిక శేంద్రముల సంఖ్య తక్ష్యవనిన్నీ అట్టి పరిశ్రమలు 
ఇతర జిల్లాలలో ఎక్కువగా నున్నవనిన్నీ చెప్పవచ్చును, తిరు 
పతిలోను మదనపల్లిలోను (గ్రామ పరి శ్రమలున్న వి, ఈ పరి 
(శ్రమలలో మొత్తము 15 వందల మందికి. ెగా. పనిచేయ 
చున్నారు. "పెట్టుబడి మొత్తము 17 వందల 
రూపాయలకు సె బడియుండును,  వీటికికూడా మన 
సహాకార సంఘములు తోడ్నడుచున్న వీ, మన పోరి శ్రామిక 
స్థితిని మనము ఇంకా అభివృద్ది నొందించుకొనవలెను, మన 

ఇందు 

ఆస్తీ, బ్యాంకులు, కంపెనీలు 

పరిశ్రమ లయొక్క అభివృద్దికి ఆధార భూతములయిన కొన్ని 
సంస్థలను గురించి చెప్పవలసీ యున్న ది, 

ఆంధ్రా చేంబర్ అఫ్ కామర్పు :.___ ఆంధ 
దేశము యొక్క ఆరి క నాణిజ్య పారి శ్రామిక హాక్కు_లను, 
(పయోజనములను సంరక్షించి అభివృద్ధి నొందించు నుద్ధేళ్య 

© ముతో 1927 వ, సం||మున దివాకా బపహాదూర్ కొమ్మి శెడ్డి 
సూర్యనారాయణమూర్తి. నాయుడు 

కొన్ని వరిిశ్రామిక రావు పంతులు సి, రంగనాయ 
కులు చెట్టి, వావిళ్ల వెంకటేశ్వర 
శాస్త్రులు నారాయణ చాస్ 18 

ధరదాస్ "మొదలై న(ప్రముఖులచే ఇది స్టాపీంపబడినది. ఆంధ 
డేశమునందలి అన్ని జిల్లాలలోని వ ర్తకులు ఈ 'సంఘమున 

అస. అధ 
౧౦౧లు 

౧ 

సభ గ్ర్వేము వహీంచిరి ఇది అఖలభారతవాణిజ్య సమ్మేళ నము 
(Fedaration of Indian Chamber of Commerce) 
త్రో అనుబంధింపబడినది. ఈ సంఘము తెలుగ జిల్లాల 
లోని వాణిజ్య 'సంస్థలకును బ్యాంకింగ్ సంస్థలకోను (పతి 
నిధిగా భారత ప్రభుత్వము వారిచేత అంగీకరించబ డెను, 
మద్రాసు కార్చ రేవకొఎకే ఎడా. లై నెన్సింగ్ బోర్డు 
మద్రాసు ఇండస్ట్రీస్ బోర్డు గవర్నమెంటు హాస్నిటల్బు 
'సలహా సంఘము, బోర్లు ఆఫ్ కమ్యూనికేవన్సు, (పొవిన్ధి 
యల్ కాటకొ కమిటీ, (వొవిన్షి యల్ ఎడ్వశైజర్ కమిటీ 

న ల 
ఆఫ్ వార్ సెస్స్ ఎక్ నవోర్టు అడ్వయిజరీ కౌన్సిలువారి 

మ(ద్రాసు పోర్టు కమిటీ, మద్రాసు పోర్టు ట్రక్టు బోర్డు 
రైల్వే రేటు అదర కమిటీ మొదలైన సంస్థలలో ఈ 

సంఘమునకు (ఫాతినిధ్యము గలదు, 

ఈ సంఘాధ్య తులు నారాయణదాసు గిరిథరడాళు 
గారు ఉఊపాధ్యతులు క నూర్య నారాయణరావుగారు స్ట 
గౌగ్రవ కార్యిదర్శి వి, వెంక కేళ్వర శాస్తుంలు గారు, 

ఆంధా) ఎంజిసీరింగ్ కంపెనీ లిబి"శుడ్డ్ 
ఈ సంస్థన్సు (విశాఖ బెజవాడ) మొదట డి. ఎల, 

నర్గ్సింవారాజుగారున్నూ , మరికొందరు భాగ స్వాములున్నూ 
కలసి వర్ధక సంఘముగ న్థాపించిరి, 1929 వ. సం॥న ఇది 
8 లకఃల రూపాయల "పెట్టు బడితో వేటు. లిమిశుడ్ 
కంపెనీగా మౌర్చబ డెను, పిమ్మట నర్ఫింవారాజుగారు ఆంధ్ర 
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కీ. శే. శ్రీ దంతులూరి లక్ష్మీనర్సీంహరాజు, బి.ఏ, బి.ఎస్సి.. 
ఎమ్, ఎస్సి ', -ఎమ్.ఎల్'.ఏ. విశాఖపట్నంలో ఆంధా ఎంజి 
నీరింగ్ కంపెనీ స్థావించి మానేజింగ్ డరెక్షరుగా నుండిరి, 

ఆంధ్రా నీమెంటు, విశాఖపట్నం పంచదార ఫాక్టరీల 

స్థాపకులు. 

జేశమున ముడిపదార్థ సంపదను గురించి సమగ్రముగా పరిశోధ 
నలుసల్సిి, అనేక పర్మిశమల చెలక్షొల్న వచ్చునని కనుగొనిరి, 
అందుకుగాను హో విశాఖపట్టణమునందు | 

"నేర్చరచుట' అవసరమని తలచి, 
విద్యున్ని ర్మాణకాల 

లె సెన్సు కొరకు దరఖాస్తు 
చేసీ. అధికారు లిచ్చటి అవకాశములను ఆలోచించి 
విశాఖపట్నం, ! బెజవాడలలో ధర్మల్ స్టేవనుల నిర్మించిరి, 
నాన్నల. నర్చింహరాజుగారికి అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం 
(ప్రాంతములలో విద్యుచ్భ కిని సప్లై చేయుటకు అనుమతి 
నొసగిరి ఇందుకుగాను రు 6 అతల, "పెట్టుబడితో విశాఖ 

పట్నం ఎలకొట్టికొసనై శార్చశేమక,.. అనకాపల్లి ఎలక్ ట్రిక్ సై కార్పొశేనకా అను శెండు. లిమి మెడ్ 
సంఘములు ఏర్పరద బడెను. ఈ పె రెండుగాక్క 8 లతల 
రూపాయల' 'ఇట్టుబడీతో ‘ విశాఖపట్నం సుగర్ అండ్ 
శీపెనరీస్ ” అనుఫీర మరియొక స 'పొరిశ్రామిక సంస్థ "నెల 
కొల్పబడెను ఈ "పట్టుబడి, తర్వాత ఈ 6 లక్షలకు అధి 
కము చేయబడెను, అనకాపల్లి దసర” తోంపాలలో' నున్న 
ఈ కంపెనీవారి పంచదార ఫ్యాక్టరీ 'శోేజుకి 200 టన్నుల 
“చెరకును ఆడగలదు, చ Ts యా. 

ఆంధ్రా సీంమెంటు కంపెనీ లీమి"పెడ్ో — నర్భీంహరోజు 
గారు స్టాపీంచిన పరి(శమ లన్నిటి యందును ' ఇది “పెద్దది, 
లవమల "పెట్టుబడితో ఇది (పారంభింప బడినది, . ఈ కంపెనీ 
వారు తమ బెజవాడ ఫ్యాక్టరీలో అత్యు త్రమమైన సిమెంటు 
తయారు చేయుచున్నారు, భారత (ప్రభుత్వము వారును 
మద్రాసు (ప్రభుత్వము వారును ఈ కంపెనీవారి సిమెంటు 
విరివిగా వాడుక చేయుచున్నారు, 

ఈస్టుకోస్తు నీరమిక్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ :_ వీనిని 
1988 లో 10 లవషల రూపాయిల "పెట్టుబడితో నర్భింహా 
రాజు గాత ెలకొల్ప (పయత్న ముల చేసీ. కాని నెర 

ఆంధ్రా నెంటిఫిక్ కంపెనీ లిమిటెడ్ :__. ఈ సంస్థ 
1927 లే మచిలీపట్న మున సాపించబడెను. 1989-40 
సంవత్సరములో ఈ కం'పెనీవారి “పెట్టుబడి రు :2,44,976లు 
1989-40 సం॥లో వీత 5% డివిణడెండు .పంచిరి, 
ఇది భఫారతబేశమున (పఖ్యా తిగడించిన సంస్థలలో | 
నొకటి. దీనికి సంబంధించిన . వివరణములు పర్మిశ్రమ ' చ లను అథ్యాయమున చూడుడు, ఇవిగాక ఈ వారి శామికా 
భవృద్ధికి దోహాదకారులై యున్న కంపెనీలలో ఇప్పవలసి 
నవి; బెజవాడ ఆం(ధ్రా ఫార్మక్యూటికల్ వర్కు మద్రాసు 
ఎనామిల్ - వర్క్సు, యివి రెండున్న, ఆంధు)లు స్థాపించి 
.జయ(పదముగా నడుపుచున్న సంస్థలు, పరి క్రేమలన్న అధ్యా 
యములో వీటికి సంబంధించిన వివరణము లున్న వి. 

ఆంధ్రా ఇన్సూరెన్సు కంపెనీ $_.భారత "దేశము నందతం 
టనూ (పఖ్యాతి గాంచిన నాయకులు డాక్టరు భోగరాజు 
పట్లూఫి సీతారామయ్య, డాక్టరు కోకా అహోబలరావు లు లు | | 
మొదలైన (ప్రముఖులే 1925 'సంవత్సరములో మచిలీపట్ని 
మున స్టాసింపబ డెను. య ర్రమిల్లి మంగయ్య గారు (ప్రారంభము 
నుండి దీనికి. కార్యదర్శిగా నుండిరి, ఇది ఆంధు)లచే "నెల 
కొల్పిబడి జయ(ప్రదముగా నిర్వహించబడిన (ప్రధమ ఖీమా 
సంస్థ ఈ కర"పెనీ సక్వేరాఖివృద్ధి తక కార్య కను 
'సర్వతోముఖముగా చాటుచున్న ది, భారత దేశపు (పధాన 
సంస్థలలో ఇది యొకటి, ఇందుకు దీని ఈ (ప్రక్క లెక్కలే 
'నిదర్శనములం. “ 
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అమలులో “జీవిత ఫీమా 
సంవత్సరము నున్న పాలసీల భీమా మొత్తం ని॥ రూపా 

' సంఖ్య రూపాయులు యలు 

1926 841 5,21,500 4761 

1080 2,483 86,88,000 2,15,121 

19365 8,098 98,00,700 11,15,887 

1940 14,805 176,083,057 81,38,868 

ఆస్థుల మొ 

సంవత్సరము త్తం. రూపా (పీమియలు. చెల్లించిన ' 

యలు. రూపాయలు. కైయిములు, 

1926 42,460 283,402 1000 

1085 13,06,542 4,60,888 60,650 

1940 34, 84,825 8,53,505 109,746 

ఈ కంపెనీ వారు మొదటి వాల్యు ఏప.కలో వెయ్యికి 

10 రూాI!లు; 2వ వాల్యుఏవక్ లో 1000 8—_15 

రూ॥ లు ఏ బోనసు పంచి" పెట్టిరి, ఈ కంపెనీ యొక్క ధనము 

' "దేశీయ పరిశమలలోన్సు 'కైతుల కుపయాగించు భూమి 

తనఖా బ్యాంకులలోను నిల్వ చేయబడుచున్న ది. దీని 

శాభోపశాఖలు భారత దేశమంతయు వ్యాపించి పనిచేయు 

చున్న వి. 

ఇవిగాక, డక్క_కా ఇన్ఫ్సు'రెన్సు కంపెనీ, హీందూస్థాకా 

మ్యూచుయల్ ఇన్ఫురెన్సు కంపెనీ, విజయలకత్షీ ఇన్ఫులెన్సు 
కంపెనీలు ఆంధదేశమున సై సాపింపబడి పనిచేయుచున్న వి, 

ఈ కం" పెనీలు ఇంకా అభివృద్ధి చెందక పోవుట శోచ 

నీయము ఇక మన 'దేశసంపద కాలవాలములై న బ్యాంకు 

లను గురించి తెలుసు కొనవలెను, 

ఆంధ దేశమున (ప్రజలకు గావలసిన పరపతి సౌకర్యముల 

నిచ్చు వడ్డీ వ్యాపారము అధికముగా ఇంకను పాహుకారుల 

చేతిలో నున్నది, (ప్రస్తుతము 

మన బ్యాంకులు - ఈ (పాంతమున వడ్డీ వ్యాపారము. 

ఆంధ్ర బ్యాంకు చేయుచున్న జాయింటు స్తారు 

భారత లక్ష్మీ బ్యాంకు బ్యాంకులలో ముఖ్యమైనవి. (1) 

ఇంపీరియల్ చ్యాంకు (2) ఆంధ్రా) 

బ్యాంకు (8) భారత లక్షీ బ్యాంకు (4) ఇండ్లో కమ్మెర్డి 

యల్ బ్యాంకు (ర) ఇండియన్ బ్యాంకు (6) హిందుస్థాన్. 

ఆనీ, వ్యారకులు, కంపెనీలు 

చ్యాంకులు, వీనిలో ఆంధ్ర ' భారత లఖ్మీ బ్యాంకులు 

రెండునూ ఆంధ్ర (పముఖులచే నెలకొల్ప బడినవి... 

అంధ బ్యాంకు లిమివెడ్ :-- ఈ సంస్థ 1928 లో 
డాక్టరు పట్టాఖి సీతారామయ్య ముదలగువారిచే మచిలీ 

పట్నమన సై సాపింప. బడినది. ఫీక్చెడు డిపాజిట్లకు 100 

కో సం ee రికేY చా॥న వడ్డీ నిత్తురు.. ల అన్ని 
(పొంకములలోను ప హుండీలు చాలా స్వల్చ్బమైన కమోషహ 

సామర్గకట్క రాజమండ్రి ఏలూరు. బెజవాడ్క గుంటూరు, 

నర్భారావుపేట. ఒంగోలు, చెల్లూరులలో దీని శాఖలు పని 

చేయుచున్న వి, | 

భారత లక్ష్మీ బ్యాంకు లిమి"పెడ్' :__ ప మచిలీపట్న 

మున 1929 'సం॥ మున డాక్టరు భోగరాజు పట్లాభిసీతా 

రామయ్యగాత  స్థాపించిరి, దీని 

రూపాయిలు, వసూలు చేసిన మూలధనం భు 89,950 లు. 

బ్యాంకు రిజర్వుఫండు 5646 రూపాయిలు, కంటించెంటు 

రిజర్వు (క్రింద రు 1892 లు కలవు, 2 లతల రూపాయి 

లకు పెగా డిపాజిట్లు గలవు, ఈ బ్యాంకు క్రమేణా- అభి 

వృద్ధి ఫొందు చున్న ది. 1941 సంవత్సరము జూక్రా "నెలా 

ఖరు అర్ధ సంవత్సరమున నూటికి రు 6 లు చా॥న డివిజెండు 

(ప్రకటింప బడెను, 

సహశారోద్యమము, 

"పెట్టు బడి ఒక లవ 

“0 @ em .. 

చ్యాంకులను/సార్చీ చెప్పిన తర్వాత అన్ని పరి శ్రమలక్క్యూ 

జాతీయ విశకాసమునకూ అభ్యుదయకరమైన తోచ్చాటు 

నిచ్చు సహకారోద్యమమును గహార్చి చర్చించవలెను. 

దేశమునకు వన్నెముకవంటి వ్యవసాయదారులకు, పారిశ్రా 

మికులకు ఆర్థిక క్లిన్టపరిస్థితు లేర్పడినప్పుడు వారికి తోడ్చ 

డుట్క మన స్థయంపోవన గ్త్ నళ్ళివృద్ది పరచుట ఈ 

ఊద్యమపు ఊన్న తాశయములు, 

సహకారోద్యమము- 

ఆంధ్రుల నాయకత్వము 

మ(ద్రాసు (పభుత్వమువారు సహానా 

గో ద్యమమును చట్టబద్దమును 

చేయుచు. 1982 _లో మద్రాసు 

సహాకార సంఘ ఛట్లము (చట్టము రను చేసిరి, 
లు టు 

ఇతర రాష్ట్రములలోవలె చెన్న రాజధానిలో “1004 వ 

సంవత్సేర్ణములో నే ఈ ఊద్య మము ఆరం త ధతగదిః 1938 

సంవత్సరములో 18,1386 సంఘములు ఓ 
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ఆంధినర్వన్వము 

రిజస్టరు కోయబడెను. అందులో వ్యవసాయిక సంఘములు 

11,184. వ్యవసాయిక సంఘములు గాకుండా ఉన్న 

సంస్థలు 1658. తక్కినవి సెర్మట్రలు బ్యాంకులు, వ్యవ 

సాయిక సంస్థలు ఛాలా భాగము మన పల్లెలలో (గ్రామాణు 

లకు తో డ్పడుచు పని చేయుచున్న వి. 1088 నాటికి 

ఈ సంస్థ లన్ని ౦టిలోను 984,400 మంది 'సభ్యులుండిరి, 

ఆనగా ఒక్కొక పరపతి సంఘము సగటున 71 మంది సభ్యు 

లకు తక్కువ లేకుండా యున్నదన్న మాట ! 1941 నాటికి 

“పెట్టుబడి ధనము 25 కోట్ల రూపాయలు ెగానుండును, 

త్రై 

సపహాకావోద పటిక, “హాకా ద్య మాభీవృద్ధి పట్ట 

(పతి పది 'సంవర్సరములకు) 

| అన్ని సంఘములలో 

సంవత్సరము సొ_వైటీల సభ్యుల సంఖ్య పెట్టుబడి, లక్షల 

సంఖ్య. రూపాయలు. 

1905-6 97 2,783 1.07 

1915-16 1,800 137,498 168.88 

1925.26 11,979 748,788 1132.80 

1935-36 13,330 903,870 1763.80 

1940.41 14,547 11,96,543 2,509.97 

(కోంఆపనేటివ్ ఇయర్ బుక్ నుండి) 

ఈ కార సం ల కిందనే భూమి తనఖా బ్యాంకులు, 

పంటపై ఆప్పులనిచ్చు సంస్థలు (Crop loan Societies) 

చెప్పవలసియున్న ది. 19898 (జూాక౯-80 వ శేదీ) నాటికి 
18 నెం ట్రలు కో ఆపరేటివ్ బ్యాంకులు తెలుగు జిల్లాలలో 

నున్నవి, 19058 నాటికి మన రాజధానిలో (పథాన 

భూమి తనఖా బ్యాంకులు (Primary Land Mortagage 

Banks) 119 గలవు, 

తెలుగు జిల్లాలలోని భూమి తనఖా బ్యాంకులు 

1940—- ళా 33 

మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర 
ములో సహాకారొద్య 

మము ఇతర ఉద్యమ 

ములవలె దక్కగా 

“నెలకొనినది. తూ! 

నో! జిల్లాలో సహా 

కారో వ్వ మములు 

పనిచేయు 

చున్నవి, ఈ ఉద్య : 

మాభివృద్ధికి ఆంధ్రుల క్ర శ, దివాకాబహదూర్ సర్ మోచర్ల 

నాయకత్వము ఎంత రామచంద్రరావు. 

యో కారణ భూతమైనందుకు గర్వింపవలసియున్న ది. క్ట జీ 

దివాకబవాదూర్ సర్ మోచర్ల రామచందరానుగారు మొట్ట 

మొదట మద్రాసు రాజధానిలో రాష్ట్ర భూమితనఖా 

బాగుగా 

బ్యాంకు ఊాద్యమమును న సంచ్వి దానికి (పథమమున వాళ్లే. 

అధ్యక్షత వహించిరి, తర్వాత వేనువరపు రామదాసుపంతులు 

గారు ముఖ్యముగా (పశంసింపదగినవారు, వీరు దీనికి సంబం 

ధించిన (గ్రంథములు షృత్రికా రచనముచేసి అనేక పరపతి 

సంఘముల "నెలకొల్పి అఖిల భారత కో=ఆపనేటివ్ 

ఇక స్టిట్యూట్, స అసోసియేసక కు ఇండియక్ా (పొవి వ్ 

యల్ కోంఆపశేటివ్ బ్యాంకుల అసోసియేసకకు అధ్య 

లె, అఖిలభారతదేశములోను ఈ ఊద్యమనిర్వావా 

కులుగా ఖ్యాతి కెక్కి_రి, 

మద్రాసు రాష్ట్ర కోఎఆపశేటివ్ యూనియకొరు 

అధ్యములుగా నున్న బారి పట్టిక, మన _ రాజధానిలోని 

సహకారసంస్థలు అవి పొవేటు సొనైటీలకు 1940-41 

సం||లో ఇచ్చిన అప్పుల పట్టిక (క్రింద ఇవ్వబడినవి, 

కాలము అధ్య తులు, 
మద ్న. ede Brrr a Wa 

1914—16 శ్రీ ఎమ్, ఆదినారాయణయ్య 

1916.20 ,, శె, బి రామనాథ అయ్యర్ 

1920.—21 ,, 

192224 ,, 
192426 ,, 
192640 ,, 

థ్, ఆర్, 'వెంక(టామ శాస్త్ర 

రావుబహాదూర్ ఎ. వేదాచలయ్యర్ 

సర్ క విం శెడ్డి 

చేమవరప్రు రామచాసుపంతులు 

టి. ఏ, రామలింగ వెట్టియార్ 
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18. 
4 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22, 
28. 
24, 
25, 
26. 
27. 
28. 

830. 

81. 

రాజధానిలోని సహకార బ్యాంకీ పేరు, 

చికాకోల్ ఫో=-ఆప శేటివ్ నెంటల్ బ్యాంకు లిమికుడ్. 

కో=ఎఆపశేటిన్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమిశుడ్, విజయనగరం, 
డెస్ట్రిక్టు కోంఅపశేటివ్ చ్యాంకు లిమిశుడ్స్ కాకినాడ. 
రాజమం డి కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ చ్యాంకు లిమి కెడ్ . 

రామ-దంద్రపురం కో-ఆపశేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్ . 

కోనసీమ కో-ఆశేటివ్ నెంటల్ బ్యాంకు లిమిశుడ్ అమలాపురం, 
ప్నిమ గోదావరి డిస్ట్రిక్టు కోంఆప శేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమి మెడ్ ఏలూరు. 
కృష్ణో కో. ఆపరేటివ్ బ్యాంకు లిమికెడ్, మచిలీపట్నం, 
విజయవాడ కో=ఆపశేటివ్ బ్యాంకు లిమిశుడ్, బెజవాడ, 

గుంటూరు డిసి స్ట్రిప్ కో _ఆపశేటివ్ బ్యాంకు లిమి మెడ్ "తెనాలి 

"నెల్లూరు డిసి నీక కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంకు లిమిహెడ్, 

కడప డిస స్రీక రో. ఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమిశడ్. 

వదమల డిసి స్ట్రిప్ కో= ఆప నేటివ్ నెంటల్ బ్యాంకు లిమిటెడ్, 

హాస్పేట కో-ఆపరేటివ్ నెం టల్ బ్యాంకు లిమిటెడ్. 

అనంతఫూర్ డిసి స్ట్రిక్ట్ కో= ఆప శేటివ్' సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్. 

చిత్తూరు డిస్ట్రిక్టు కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు. లిమి కుడ్ ; 

మద్రాసు డిస్ట్రిక్త కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమిహెడ్, 

మద్రాసు (పోవిన్షి యల్ కో=ఆపచేటివ్ బ్యాంకు లిమిశుడ్. 

కో= ఆప రేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్, వేలూరు, 

సౌత్ ఆర్కాట్ డిస్ట్రిక్ట కో-ఆపశేటివ్ నెం టల్ బ్యాంకు లిమిశుడ్క్ కడలూరు, 
కో ఆపశేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్, కంజీవరం, 

కోయంబుత్తూరు డిసి షిప్ట్ అర్బన్" బ్యాంకు లిమికుడ్. 

మభుర-రామ గాడ్ సెంట్రల్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంకు లిమికెడ్ , మధుర, 

(శ్రీవిల్లిపుత్తు తూర్ కో-ఆప నేటివ్ బ్యాంకు యూనియన్ లిమికుడ్, 

'నేలం డిసి మ్రిప్ట్ అర్బన్ బ్యాంకు లిమికుడ్, సేలం, 

కో. ఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్, కుంభకోణం. 

కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్్ తంజావూరు. 

తిన్న వెల్లి డిస్ట్రిక్ట్ కో= ఆపశేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్, తిన్న వెల్లి. 

తిరుచునాపల్లి డిస్ట్రిక్టు కో= ఆపశేటివ్ నెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్ 

సౌత్ కనరా సెంటల్ కో-ఆపశేటివ్ బ్యాంకు లిమికుడ్, మంగుళూరు. 

మలబార్ డిస్ట్రిక్ట్ కో=ఆపశేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్ కాలికట్టు, 
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ఆస్తీ, బ్యాంకులు, కంపెనీలు. 

దీ ర్థవాయిదా. స్వల్పవాయిదా, 
రూపాయలు రూపాయలు 

7,842 187,517 
1,000 10290904 
972 15,60,698 

49,454 4,02,616 
1,90,221 19,44,628 

54,890 18,81,084 
47,924 80,20,820 

960 48,81,022 
99,125 22,25,006 
106,455 86,89,841 
16,591 12,04,256 
60,8302 7,52,798 
28,607 1,80,223 
8,010 1,77,915 

46,510 8,93,530 
24,089 2,86,058 

8,44,687 22,18,826 

5,28,880 181,086,998 
2, 5ర్క్ తిర్ర్ 8,56,854 

4,052 1,73,167 
44,990 5,61,981 

7,58,624 21,24,957 
1,81,094 17,66,290 

4,016 1,99,289 
6,78,097 80,14,269 

90,225 4,47,256 
29,398 8,97,262 
88,595 16,29,480 

5,98,860 8,00,670: 
47,981 19,83,821 

1,83,880 ర్క్75, 655 
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రాజధానిలోని సహకార బ్యాంకీ పేరు, 

చికాకోల్ ఫో=-ఆప శేటివ్ నెంటల్ బ్యాంకు లిమికుడ్. 

కో=ఎఆపశేటిన్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమిశుడ్, విజయనగరం, 
డెస్ట్రిక్టు కోంఅపశేటివ్ చ్యాంకు లిమిశుడ్స్ కాకినాడ. 
రాజమం డి కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ చ్యాంకు లిమి కెడ్ . 

రామ-దంద్రపురం కో-ఆపశేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్ . 

కోనసీమ కో-ఆశేటివ్ నెంటల్ బ్యాంకు లిమిశుడ్ అమలాపురం, 
ప్నిమ గోదావరి డిస్ట్రిక్టు కోంఆప శేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమి మెడ్ ఏలూరు. 
కృష్ణో కో. ఆపరేటివ్ బ్యాంకు లిమికెడ్, మచిలీపట్నం, 
విజయవాడ కో=ఆపశేటివ్ బ్యాంకు లిమిశుడ్, బెజవాడ, 

గుంటూరు డిసి స్ట్రిప్ కో _ఆపశేటివ్ బ్యాంకు లిమి మెడ్ "తెనాలి 

"నెల్లూరు డిసి నీక కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంకు లిమిహెడ్, 

కడప డిస స్రీక రో. ఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమిశడ్. 

వదమల డిసి స్ట్రిప్ కో= ఆప నేటివ్ నెంటల్ బ్యాంకు లిమిటెడ్, 

హాస్పేట కో-ఆపరేటివ్ నెం టల్ బ్యాంకు లిమిటెడ్. 

అనంతఫూర్ డిసి స్ట్రిక్ట్ కో= ఆప శేటివ్' సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్. 

చిత్తూరు డిస్ట్రిక్టు కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు. లిమి కుడ్ ; 

మద్రాసు డిస్ట్రిక్త కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమిహెడ్, 

మద్రాసు (పోవిన్షి యల్ కో=ఆపచేటివ్ బ్యాంకు లిమిశుడ్. 

కో= ఆప రేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్, వేలూరు, 

సౌత్ ఆర్కాట్ డిస్ట్రిక్ట కో-ఆపశేటివ్ నెం టల్ బ్యాంకు లిమిశుడ్క్ కడలూరు, 
కో ఆపశేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్, కంజీవరం, 

కోయంబుత్తూరు డిసి షిప్ట్ అర్బన్" బ్యాంకు లిమికుడ్. 

మభుర-రామ గాడ్ సెంట్రల్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంకు లిమికెడ్ , మధుర, 

(శ్రీవిల్లిపుత్తు తూర్ కో-ఆప నేటివ్ బ్యాంకు యూనియన్ లిమికుడ్, 

'నేలం డిసి మ్రిప్ట్ అర్బన్ బ్యాంకు లిమికుడ్, సేలం, 

కో. ఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్, కుంభకోణం. 

కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్్ తంజావూరు. 

తిన్న వెల్లి డిస్ట్రిక్ట్ కో= ఆపశేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్, తిన్న వెల్లి. 

తిరుచునాపల్లి డిస్ట్రిక్టు కో= ఆపశేటివ్ నెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్ 

సౌత్ కనరా సెంటల్ కో-ఆపశేటివ్ బ్యాంకు లిమికుడ్, మంగుళూరు. 

మలబార్ డిస్ట్రిక్ట్ కో=ఆపశేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంకు లిమికుడ్ కాలికట్టు, 
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ఆస్తీ, బ్యాంకులు, కంపెనీలు. 

దీ ర్థవాయిదా. స్వల్పవాయిదా, 
రూపాయలు రూపాయలు 

7,842 187,517 
1,000 10290904 
972 15,60,698 

49,454 4,02,616 
1,90,221 19,44,628 

54,890 18,81,084 
47,924 80,20,820 

960 48,81,022 
99,125 22,25,006 
106,455 86,89,841 
16,591 12,04,256 
60,8302 7,52,798 
28,607 1,80,223 
8,010 1,77,915 

46,510 8,93,530 
24,089 2,86,058 

8,44,687 22,18,826 

5,28,880 181,086,998 
2, 5ర్క్ తిర్ర్ 8,56,854 

4,052 1,73,167 
44,990 5,61,981 

7,58,624 21,24,957 
1,81,094 17,66,290 

4,016 1,99,289 
6,78,097 80,14,269 

90,225 4,47,256 
29,398 8,97,262 
88,595 16,29,480 

5,98,860 8,00,670: 
47,981 19,83,821 

1,83,880 ర్క్75, 655 
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భయప పడ న. ఏ . బ్రండియన్ మ్యూచుయల్" ఫ్ అస్ఫోసియేవను లిమిటెడ్ "నెం 10. 

వకాంటురోడ్తు మ(ద్రాసునందు పట్టాదారు (మెంబర్లు లయి యున్న వారికిని కానున్న వారికి చెల్లరకును తమ 

పట్టాలు బారీచేయబడినవి లేక జారీచేయబడనున్న వి) యుదకాలమునకూడ పూర్తిమొ త్త తములకు హామి నిచ్చున 

నియు, విమానదాడీవలన గాని మనేవిధమగు శతుచర్య మూలమునగాని మరణము సంభ'వించెడి వ పారి 
స "మొ త్తములకు శక్లైెయిములు చెల్లించ బడుననియ్య (ప్రకటింప త ఏ. ఆర్, పి, సర్వీసులలోనున్న 

వారు సివి లియనులుగానే పరిగణింపబడెదరు. విమానడాడిసహా ఏవిధమగు శ తుచర్యచే మరణము 'సంభవించినను 

వీర్రి పట్టాలుకూడ పూర్తి మొత్తమునకు రక్షుణనిచ్చును, మో 'సమోపముననున్న మా ఏజంటునొకరిని పిలిపించి 

వంటే ఫీమాచేయుడు, అప్పుడే మిరు వివేకముతో వ్యవహారించినవా రగుదురు, 

4 Business in force OVER ONE CRORE, సా | diana. 
LIFE FUND OVER Rs. 13 LAKHS. Sir Vepa Ramesam, kt. 

CARA AAAI AA A ASA AAA AAA 8 తు. 

జ బుబంనియనను నటు నియుళ పలల ినిననుంిననననినననినననరనన 

మద్రాను క క-ఆవరేటివు నెంట్రల 

ల్యాంప్ మార్హి గెజ్ బె బ్యాంక లిమిటెడ్ 
మెలాపూరు ws 

అధ్యకులు : శ్రీ టి. ఏ, రామలింగం చెట్టియార్, బి.ఏ, బి.ఎల్ ఎమ్.ఎల్.సి, 

మదాసు రాజభఛాసియంతటిక్రీ, దీ ర్రవాయిదాల పై వ్యవసాయిక బుణములను 

ఇచ్చుచున్న, కో_ఆప "రేటివ్ సంస్థలకు శఖ్టరము! 

ఈ 'కార్యమునకై. మద్రాసు (పభుత్వమువారిచే అసలీ Se జూమీనీయబడిన" డెబంచర్లను .. 

ఈ సంస్థ జారీ చేయుచున్న ది, 

మిగిలిన వివరములకు ; జూ 

he ఎన్* కోనెటిరాను, య ఫర్ ఇ 

శార్యద ర్శిం 

సయం ుునునునుముుుుునుునునుక 
IRAE ETT OOM CUMIN. | 

న. (న 



ఆంధ్రసర్వన్యము 

[౨౬ఐలఐదఐదడఐడదివణఐవలఐలన | అ 'దఐదఐదఐలఐదిఐదిఐదద్యు 
i రూచి జునరర్ ఇనన్ఫ్యూరెన్ను రే ంవెనీ! 

[మిశుడ్ | 
| అధ్యక్షులు : (శ్ర ఏ, ఎమ్, బిర్లా, | 

| న్వచ్చ మైన దేశయ స సంస్థ | 

| ల ర అ గొపు నోమో 
| 
1 
14 పెద్దపలుకుబడి, విశాలమైన వ్యవహార బుద్ధికుశలత, అనుభవము, సమరతగలవారు 
Y omg ఉండుటచేత ఈ కంపెనీ కార్యసిర్యానా ణము సమర్గతతో సాగుచున్న దనుట 
Uy నిశ్చయము ; 1. కార్టధవృడ సమర్థత ను బట్టి త ! 

పో ఇట్టి మా కంపెనీలో మోరి భీమా చేసినా మా ఏజెంట్లుగా పనిచేసినా 
మోకు. లాభం కలుగుతుంది. 

వితము, Fr మోటార్, సముదములకు సంబంధించిన, కార్తి కుల నష్టపరిహారం 
. 

మొదలగుబాటి 

"లేదా. 
| 7, జంతర్ మంతర్ రోడ్డు |. బొంబాయి కలకత్తా లాహోర్ 

అ రాయపూరు, అహుచదాబాద్ 

eh 
త్తి 
Mn 

= arma 

5 జనరల్ మానేజరు, 

/ నగరములందలి మా కార్యాలయములకుగాని, 

f= న్నపురి (బాంచి కార్యాలయము 3-_ / 

J 1-వ్క, సిరమనూర్ కోడ్ చేలం-కు 7 గాని (నాయుడు. 

=విదఐదఐ౬ఐడదఐలఐడఐదవ! ఈ | దఐదఐదఐద౬ఐదఐదఐదఐదఐటీ! 



ఆరవ భాగము- re ఆటలు 
శరత న అధ్యాయము 

 ఏషయ సంగహాము : న 

లోనున్న వైద్య విధానములు ; ఆయుర్వేదము, యునానీ, అలో 
పతి, [ప్రకృతి వైద్యము, హోమియోవకి=- ఆయుర్వేదము, 

తంధు)ల ప్రావీణ్యము_ నాగార్జునుడు, బసవరాజు, పేరనార్యుడు, 

గోపాలాచార్యులు, మొదలైన స్యుపసిద్ధాంధు 

వైద్యులు--ఆయుర్వేదమున అఖిలభారత నాయకత్వము వహిం 

చిన దాంధ్రులే వైద్య సమ్మేళనములు, పత్రికలు, (ప్రచారము, 
కళాశాలలు---అమృతాంజనము, జీవామృతము, లోధి, లివర్ 

క్యూర్, టాన్సినాల్ మొదలైన స్నువసిర్ధ ఆంధ్ర) జొషధ 

ములు--యునానీవై ద్యము---అలోపతి వై ద్భము- 

ఆంధ 'దేశమున వాటివ్యాపకము-__1611 లో ఆంధ దేశమునకు 
మొదటి అలోపతి వైద్యుని ఆగమనము---విశాఖపట్నము వైద్య 
కళాశాల రూరల్ ఆస్పత్రులువిదేశములలో ఉన్నత 
పరీక్షలలో కృతార్థులయిన లెప్టినెంటుకర్నల్ రమణరావు, తిరు 

మలరావు, కే పైను నుంకవల్లి మొదలై న వారు-_స్రీలలో డాక్టరు 

లాజరస్, అచ్చమాంబ మొదలై నవారు... అంధులు ' చేసిన 

శాస్త్ర పరిశోధనలు--- వైద్య శాస్త్ర శికణాలయములు--ఉన్నత 
స దవులలోనున్న ఆంధ్రలలో లెప్టినంటు కర్నల్ శంకరశాస్త్రి, 

ఆంధ) దేశమున (ప్రచారము 

లక్ష్మీపతి 

డాక్టరు లాజరస్ మొద లై నవారు-అంధ్యా * మెడికల్ అసోసి, 

ఏషా 17 వ. అఖిలభారత మెడికల్ ఆసోసి ఏ ఏషజా సమావే 

శము [840లో విశాఖపట్నములోజరుగుట - 'ప్రక్రృత్రీ-వై ద్భము- 

(పకృతి పత్రిక ప్రచారము = కరోమి రాూాపనతి వైద్యము, 

అంధుల స్థానము పశువె దము, డాక్టరు ఎజెండ్ల (శ్రీరా 

ములుగారి (ప్రచారము---ప్పరోభివృద్ధి-_ఆంధ్ర) - దేశమునందలి 
వెద్యాలయములు,. జబ్బులను చూపు పట్టికలు. 

ట్రర్యవిద్యలు అధోగతి! రానప్పుడు, ఛారత 

దేశం పరాధీనతకు బలికానప్పుడ్కు ఈ దేశం సకల 

క భాసంభరితమై సర పశొస్ర్రునిష్లా తలక్కు- విద్యా 

సంపన్నులకు సన్ని లయమై నుండెను. సర సశౌ్రు 

ములతోటి వైద్యవిద్య ఆనాడే పరిణిత దశ 

నందినది. భారతదేశమునకు రోము గీసు, 
దస స్థులు వచ్చి పరిశ మచేసి, ఈ శా స్ర్రములను 

నేర్చుకొని ఫోయిరి. నటికి మనము. uy 

త్యుల పైని, వారి _వెద్యరీతులపెని ._ఆభారపడ 

వల్గసి వచ్చినది. ' తర్వాత తర్వాత అరబ్బులు 

వచ్చి, మన శాస్ర్రము అభ్యసించి వారి యునానీ 
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ఆంధీనర్వస్వము 

శ్నాన్త్రము సృక్టించుకొన్నారు. పాశ్చాత్య 
సంపర్కము మనలో అనేక మార్పులు తెచ్చి 

నది, వైద్యములోగూడా వారి అలోపతి విధానం 

(పాబల్యాాసికి నచ్చినది, ఇప్పుడు మన [పాంతా 

లలో అనాడినుంచీ వున్న ఆయు ్వేదముగాక, 

అలోపతీ హోమియోపతి విదేశ విధానాలు, 

(పకృతివై ద్యము [,పవారములో నున్నవి. 

పాశ్చాత్య సంపర్క_ం అంతగా లేసిచోట్ల ఆయు 

రేదానికి ఆదరణ పౌచ్చు. ఈ ఆయుర్వేద 

ములో ఆంధ్యూలు అనాదినుంచీ భాగసాషములు! 

సాశ్చాత్య (పసూతి వైద్యతం తాలు ఎక్కు 

వగా కసిపించి నప్పటికీ * కాయ చికిత్సయందు " 
పాశ్చాత్య చికిత్సకుడు ఆయుర్వేద వైద్యు _ 

సికి వెనుక పడుతున్నాడు. అందుచేత (పజ 

లకు ఆయు ర్వేదమంకు నమ క మేర్చడుతున్న ది, 
అసలు ఈశాన్ర్రమున  _ పూర్వమునుంచీ 
అంధులు సిద్ధహస్తులు, పూర్వము కృష్ణామం 

డలమున ఒక (ముఖ వైద్యుడు సర్పపుటంగుటి 

లోని ముల్లుకీసి పరహితావార్యుడను అన్వర్థ 
నామమును పఫొంచెను, ఆంధులు తవు రాజుల 

మన్ననలు పొంది, పరహితశారులై దేశమున 

కొల్ల లుగ వె ద్య ఛాలలు 

స్థావించిరి. ఉపజాబలముతో 

నపీన పరిశోధనలు చేసిరి, ఈ 

(శేణిలో నాగార్జునుడు బసవ 

"రాజు అద్వితీయులు. నాగార్జునుడు eres ee 
(నీ, శ 8..వ శతాబ్బమున నివసించి, ఢీ లాటపీ 

_పాంతముల ఛాతువాదపరికోధనల జరిపెను. -ఈ 

యన రసవాద (ప్రక్రియ (ప్రారంభించిన తర్వాత, 
సాయన (ప్రక్రియలయందు ఆంధిేశన్లు 
నాని కెక్కి-నది. కఠిన వ్యాధులు కుదర్చుటకు రసా 

ఆంధు9లు 

౨ ఈఆయుశ్వేదము 

ణప. సవ్యాఖ్యానముగా వివరిం చెను, 

 పోసిరి 

వధములకన్న రాజౌవధములు లేవు. నాగాస్దునుః 

తర్వాత (లీకై లమున నవనాధసిద్ధు డను వెద్య 
భికున్ర నివసించి, టెద్య శాస్ర) నో కుక ne 

మెన పర్మిశ మజేని చదనాధనిద్ద్యమను రసాయన 
తంతమును రచించెను. దాదాపు అయిదో 

వందల ఏండ్ల (క్రిందట ఇందగంటి వల్ల 'భాణా 
ర్యులను భిషగ్యరుడు అంధ్ర వైద్య చింతామ 

వల్ల భా 

చార్యుని యనంతరము మహా పొఢుడయిన 

వైద్యుడు బసవరాజు, ఈయన పూర గంథ 
ములలో లేని అనేక నవీనరోగములను, యోగ 

ములను పరిశోధించి, వాటిని గూర్చి బసవ 
రాజీయవును తన (గంథమున [వాసెను. పిమ్మట 

పేర్కొన దగినవాడు రాయసము 'పేరనార్యుడు. 

ఈయన చై ద్య వంశ ములోసివాడు, పీర ముత్తాత, 
గజపతి రాజుచేత, కృష్ణరాయలచేత సత్కరింప 
బడిన ధీశాలి, 'సంస్కృతసారమను వైద్య(గంథ 
మును, “సంస్కృతమున నొకడన చదువలేడు ” 

గాన  శెనిగించి అశేవ వపజకు అభిమాని 
యయ్యెను. & ర్రమజ్ఞానముగల మహామహులు 

ఈ కోవలోనివాచే ! కాలక్రమమున ఈ ఆయు 

ర్వేద వైద్యము దేవాలయములలోసి పూజారుల 

చేత శస్త్ర చికిత్సలు కుమ్మరి, మంగలుల చేత 
బడి తేణించినవి వైన వెవ్పీనట్టు పాశ్చా 
త్యులు, వారి అనుయాయులు దీనికి చూూకిన 

సిరాదరణ కొంత వేరుపురు?. నది, 

ఈ ీణసితిలో శా ్రంజ్ఞులు పండితులు 

కవులు తను శా స్త్రుపునరుద్ధ్రరణము కోసము 
"దేశీయ సంచలనము వలన (పబోధితులై హం 
కృష్. సల్సీ, , విచ్చి త్తీలోనున్న వాటికి జీవము 

ఇబేకాక * కాంగ్రాన్ సంస్థ మూలము 
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| నామము వక ఇ 

ఆంధ ఫార్మనస్యూటికల్ వర్కు లిమిజుడ్. బెజవాడ. 

గవర్నమెంటువారి ధన సహాయమును బొందినది. 

లేబరేటరీలోని ఒక భాగము. 
+ 

అ 

= శనం 

ఇ 

లక్కు 

గౌ. వి, వి. గిరిగారు కార్యాలయమును కార్యాలయము, 

పరిశీలించుట. 

సునిశిత రసాయన యోగములు, టించర్లు, సబ్బులు మున్నగునవి 

గూడ తయారు చేయబడును. కానరాక ననలా కకక వాడ కడ టా కుడు కాలో బాదిరాలకాలానాల నాలి నాడ ాలాకాణ నాజనాడుతా నాడా 
ఇ 

గవర్నమెంటు అన్నతు9లనుం డికూడ ఆర్షర్లు వచ్చుచున్నవి. 

ఆంధ) దేశములో నేతజ్ఞాతీయ సం సంస్థలలో త శిరోభూషణము. 
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“ గొ॥ టి. ఎన్. రాజను, (శ్రీ తిరమూ ర్తి గార్లు 
కర్మాగారమును దర్శించుట. 

అ రాజగోపాలా చారి, © టి. పృకాళం గార్లు 
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ఆఅం్మణణం పా 

ఆంధ్రుల సాహానబుద్దికి మహత్తరమైన నిదర్శనం ! 

ది ఆంధ్రా ఖార్చున్యూటికల 

వర్ర్భా లిమిశుడి., బెజవాడ. 
అనుమతి పొందిన మూలధనము రు. 5,00,000 

వసూలు కాబడిన మూలధనము రు. 1,16,120 

రసం॥|ల నిశ,లాభివ్న ది! స ey 
భారతదేశం అంతటాగల వైద్యులు, వైద్యసంస్థలకు ఉపయోగించు 

సంపూర్ణ నమ్మకమైన తాయ్ me 

వారి అభ్మిపాయలు చదవండి :--- 

"మేజర్ నాయుడు ఈ సంస్థలోని వారు ఎంతో ఊత్సానా. భర్తలతో జ చేయడాన్ని 

చూడగా నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది, ఈ సంస్థ దినదినాభివృద్ధి చెందాలని అిస్తున్నాను, 

(సం) మేజర్ నాయుడు. 

డాక్టర్ భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య : _-మన ఆంధ్రులు అన్నిరంగాలలోనూ ఎంతో 

చురుకుగా అభివృద్ధి వెందుకు న్నారం యే నాకెంతో ఆనందంగావుంది* అందులోనూ 

ముఖ్యంగా ఫార్మసీలలోవాడే జవధాదుల ఉర్పత్తి విషయంలో ఈ సంస్థవారు 

కృషి, జరపడం మిక్కలి (ప్రశంసనీయం, (సం) భో. పట్టాభి సీతారామయ్య, 

మేము తయారు చేసిన కొన్ని (ప్రనిద్ధ కు షాలు ౩. 

లి వోసా౯ా (లోపలికిపుచ్చుకునేది, ఇం జెక్టుచేసే ది రెండు రకాలు) 3 

- థర్గోస్టాన్ట్ యుటిసాకా సినుసాకా పెరవై. 

మేము io ను మందులకు స్పెర్హిలె "లెజు చేయబడిన పరిశుభమైన ఆంప్య్యూల్చు వాడుతాము, 

మోరు ఎల్లప్పుడు సక “ది ఆర్యా ఫార్షస్యూటికల్ 

వర్క్ లిమిశుడ్” 09 క్ తయారు చేసిన వస్తువుల నేవాడండి. 

ఈ సంస్థతాలూకు రుం 20. ల్కు రు, 100 వల వాటాలు కొన్ని లభ్యంగాన్రుశాద్దాయి, హః 

వాటాలు కొనడంవలన మోకు వూర్తి భద్రతే “పెట్టుబడియని మాకే “తెలుస్తుంది, 

నన. క అంతర జప చాచలుడ కకత లలత ఆభ అకకడ కాళ భయ ఆ ళథ అక ఆళ అభి జకం ఆజా ఆక 



ఆంధ్రనర్వన్వము ' 
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చైద్యరత్న పండిత డి, గోపాలాచార్లు 

rr . 

ప్రసిద్ధావథ ములు 

a ల! 

.. జీవామృతము ము 
వ. బలమునకు 'దివ్యొమనము 

అ 

అరుణ. 
శ్రీం బుతుసంబంధమెన. స... 

నివారించి" వ్ 

ఈ శ ల్ 
టి శ 7 wrk 3 ప Pris w స గ 

నగ స 

| జ ష్ 
* జ &* 

ల శ 

క. "బలవర్ధక జౌవధము.. 

. ఈ "సంస్థలో తయారైన కొన్ని 

. జయ[(ప్రదముగా. నిర్వహింప బడుచున్నది. 

క = సానగూర్చుగలన్రు.,. FE Fe 

" శాశ్వతమైన ఆరోగ్యమును చేకూర్చును 

శకువుల్న త ఊల్లా సకరమైన 

". విశాల భారత చేశమంతటను, అధునిక భారతదేశంలో 
ఆయు ర్వెదళాస్త్రోభ్యున్నతిని చేకూర్చిన 

మూలపురుషులుగా, సంర యులు అగు 

_ పండిత డి, గోపాలాచార్టవారి 

ఆయు ర్వేడా శమము 
( స్థాపితేము 1898 ) 

అత్యుత్త మ ఆయుర్వేడావధములను 
_ పరికోధనాగారమగు -ఈ నిలయమందు, పండితునిచే 

కనిపెటబడి తయారయి, మిక్కిలి లు 
వ్యాపి లోనిశీ 'తేబడినవి. 

. నలుబదిమూడు సంవత్సరముల అనుభవముతో, 
ఆధునికావసరములకు అనుగుణమగు జెషధములు 

శత్యేక శోద్ధ దతో తయారుచేయుచు, 

మా Sess అనుభ వజ్ఞులగ నిపుణుల 
పర్య వేతుణ క్రింద అతిజా గత గా తయారసచున్న వ, 

' మా జొవధములు bi మాకు శమము 

CTT TTT RRR 

+79, నా 3 ర్ డ్, 
స్ట క నాలా. .మ్మచాను.(,. 

._నెలిగ్రామలు “పండిట్? 

1 గా 



నే జాతీయ వికాసమునకు సంబంధించీన అనేక 
ఉద్యమములు వ్యా వ్రీలోసికి వచ్చినవి, ” వళ్లే 
ఆయుర్వేద వైద్యులు, ఆయుర్వేద సమే ళన మా 
ములు సాఠశాలలు, జ "వధాలయములు, పతి 

కలు స్థావించి, వైద్యవిద్యాపణారము. జేసి 
(పబోధము గలిగించిరి. దీనితో సవతితల్లి (ప్రాపక 
మువలెనే నా దేశీయ 
వైద్యమునకు _ [ప్రభు 
తము స్థానమిచ్చినది, 

ఆయుర్వేద వైద్యులకు 

(ప్రభుత్వములో స్థాన 
ము లభించినది, ఆయు 

“ర్వేదము నేటికి ఉన్నత 
స్థితికి రావడమునకు అన 

ల్పమైన కృషి సలిపిన 

మహామహులు పండిత 

డి. గోపాలాచార్యుల 

నవారు ఆచంట లమ్మ్ 

కలిగారు, 

గారిది బందరు. భార 

తీయ ఆయుక్వేద వైద్య 

సమ్మేళనము పుట్టక 

పూర్వమే వీరు 

రాసులో [పారంభించిరి. అవ 

పండిత ఆయుర్వేద మనిన ప్రభత్వ 
గోపాలావార్యుల మునకు మంటగా ఉన్న 

వారు రోజులు, ఆయుర్వేద వైద్యు 

లను బజారు వైద్యులసి కుది 

పాసించేవారు. అయినను వీరు (పభుత్వముతో 

అఆయుర్వేదమార్తాండ, వైద్యరత్న, పండిత డి. గోపాలాచార్యులు, 
ఆయుర్వేద కళాశాలా వసులు 

'వేద్యము 

పోరి ఆయు్వేదమును జెనసివించిరి. 1901లో 
ఏకు ఆయు ్వేదక భాశాల (పారంభించ్చి ఈ ఉద్య 
మాసికి ఆర్థిక, శారీరక, మూాననీకోములయిన 
సర్వశక్తులూ విసియోగించి పనిచేసి, పరము 
పదించిరి. 

అభార్యులవారి తర్వాత అంతవారు లవ 

పతిగారు, వీరు ఇంగ్లీషు 

వైద్యముల్నో ట్ల 

ల, ఆయుర్వేదాన్ని 

అభ్యసించి, ఆయుశ్వే 

దపు ఓ త్క్భృష్ట్య్రము 

గమసించి, దెశాఖిమూ 

నులె ఆయు ర్వెదోద్య 

మాస్ని నడపడాసికి కం 

క ణము కట్టుకొన్నారు 

1918 మెడికల్ రిజ్మ్ట్రే 

షక ఆక్టువల్ల ఆయు 

క్వేదానికి జరిగిన అప 

కీంచపడి, 

గించుకొన్నారు, ఆకా 

ర్యులవారి మృతితో 
ఆయుర్వేద వైద్యము మద ఈ ఉద్యను భారము ఏరిమోద పడ్డది. వీరు ఒక 

కళాశాల ఫార్గసీ, సకం 

డాక్టరు చం దిక్ (గంథముండలి ఆ 

అమ్మీపతిగారు రోగ్య ఆశ మము మొదలైన 

వాటిసి నడిపిరి. అప్పటినుంచీ 
ఫ్ఠు ఆయు క్వేదాసికి అఖండసేవ చేస్తున్నారు, 

ఏరి కార్యక్రమము గమసించి, మహాతు డు షీరిసి 
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"దాటించి పేతుకీతనగపర్వంతము తీనుకపోయెను: 
ఈ యిద్దరు పూయించిన పూవులు, ఫలము లే 

ఈ నాడు ఆయుక్వేదమున పూచిన తొలిపూత ! 

అఖలభారతఆయురేషదోద్యమములో ఆంధ) 

నాయకులడి అ(గస్థానము, అఖలభారతణద్య 

es 1907 లేనాసిక 

ఆయు క్వేదమునందు పట్టణమున ఛంకరదాజీ 

అఖిల భారత నాయ శా స్త పభగారు నెలకొల్స్పిరి. 

కత్వము అంతకుముంజే 1901 నుంచీ 

ఆంధు)లటే ! ఆచార్యులవారు, శ్రర శీహ్య 

బృందము -ఈ ఉద్యమమును 

ఆంధ దేశమున నడుపుచుండిరి. 1920 సంవ 

తరము వరకు అఖిల భారత ఆయు శ్వేదవిద్యా 

క$ీళం మదడాసులోనే వున్నది. అఖలభారత 

వైద్యసమేే శ నమునకు మన గోపాలాచార్యుల 

వానే. అధ్యములు, 1933 లో చికనీరులో 

జరిగిన సమ్మేళనమునకు డాక్టరు లీ. ట్ర 

గారు అధ్యవతవహించిరి. స పసిద్ధులై. న ఈ అగ 

దంకారులు, రామలశ్మణులన లె వ న కాయు్వే 

దమున అఖల భారత ఖ్యతి గడించి పెట్టిరి. ఇల్లు 

దాటి పరరాష్ట్రములలో పిరికిగల గారనమే వీరి 

(పతిభకు చిహ్నము ! 

1917వ సం॥రమున ఆంధ రాస్ట్రి9య ఆయు 

ME ర్వద వైద్య సమ్మేళనము (సారంభించ బడి, 

డాక్టర్ ఆచంట లక్ష్మీపతి బి. ఏ., ఎం. బి. సీ. ఎం., (ప్రధమ సమావేశము, తెలుగ నాటి బొడ్డురాయి 

అఖిలభారత ఖ్యాతి గాంచిన ఆయుర్వేద ప్రచారకులు. బెజబూడలో జరిగినది. ఇప్ప 

సీవాగామమునకు రప్పించి, ఏంతో. జేశీయ (ప్రధమ అంధ) టికి ఈ సభవారు 19 సమా 

వైద్య పునరుద్ధరణపు సంపతింపు లు (సారంఖిం వైద్య సమ్మేళనము వేశముల జరివీరఠి ఈ సంస్థకు 

చిరి, లథ్నీ పతిగారి అచంచలమైన కార్యద్త్సు _రుఖానముగా పనిచేయు 

వయస్సుకులొంగని ఉత్పాహను, స్ట. [(పముఖుల్డు లశ స్రోతిగారు, నోరివారు, కృృష్ణమా 

సంపద ఈ [1పవాహమును తెలుగునాడు ఇార్యులుగారు మొ॥వారు. ఈ వైద్య సమే ల 
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నపు 19 వ సమావేశము లవీ, శపతిగారి అధ్య 
తతకింద ఏలూరులో జరిగను, 

ఉద్భమ (ప్రణారానికి 1802వసం[మున 

ఆయుర్వేద (గంథము లనేకము పువ్వాడవారు 
అచ్చు. వేసిరి, 

వస్తుగుణదివికను 

'ఆయుశ్వేద (ప్రచారం లోనే అచ్చువేసిరి. _ విజయ 

నగరం మహారాజుగారి 

వె దిక క బసింధు, సింహాోరావు గజపతిగారి మహో 

యోగానందామృతకల్బవల్లి, 

శాస్రైగారి చరకసూ।తపు అర కరణము 

(ప్రకటితము లైనవి. పిమ్మట వుయూ్య్యరు రాజా 
వారి _పాపున చినుకులవారు, మృదాసు ఆయు 

శ్వేదాశ్రమంవారు, ఆంధథా) ఆయుశ్వేద ఫార్న 
నీవారు చ్మకద త్త రసరత్న మొదలైన ఉద్ద్రంథ 

- ములను (పకటించిరి. ఇటీవలి 'పకటనలలో 

శ్రీపాదవారి చరకం, ముక్కామలవారి భావ 
(ప్రకాశ, వేటూరివారి యోగరత్నాకరం, వావలి 

వేటూరి వారి వస్తుగుణ 

దీవికలు (శశంసాపాత్రములై నవి. (శీమాకా 

సామవేదం కృష్ణ మాభార్యులవారు ఆయుర్వేద 

సంపుటం (పకటించిరి. వల్లూరివారి బాలతం|త్రం, 

మల్లాది రావుమూా ర్చి శాస్త్రగారి ఆహార 

నం (శుతివాది భయంకర కృష్ణ మావార్యు 

లవారు రచించిన శారీరం పాండిత్యానికి ఒరవిడి 

శ్ వంటిని ! 

ఆంధ వైద్య సమ్మేళన పత్రిక ధన్వంతరి, 

సుధ కువూరమి[(త్రృ అయున్వేదకళ, ఆయుర్వేద 

| పీవీక, ఆయుర్వేద (పభాతం 

ఎతావారు 
ల 

సవీన (గ్రంథరచన అనోజుల 

వారి సూతభాగం, 

పత్రికలు.  మొ!ఆయురేద (పచారము 

వైద్య సేవ, నకు ఆధారభ్తూతములగు 
చున్నవి, ఇంక ఈ ఆద్యమ 

"కార్వేటినగరం 

" ట్రర్యము 

డాక్టరు పెద్దాడ వెంకట కృష్ణరావు, వి,ఏ., -ఎమ్.బి., సి;ఎమ్., 
కనక ౯ మెడికల్ స్కూలు (పిన్సిపాలు. 

(పవారమునకు విక్షుణకు ఆయుర్వేద కళోశాలల 

నేర్చరచిరి. 1901 లో గోపాలాబార్యులుగారు 

చెన్న పట్న మున ఇ వంచిన క భావాలను లకీ 2 

పలిగారు 1927 వరకు నిర్విఘ్నముగా నడిపిరి, 

తర్యాత పానగల్లు రాజావారి 

ఆయుర్వేద కళాళాలల క క్యు వల్ల, మదరాసులో 

స్థాపకు లెవరు-! చేళీయ వైద్యపాఠ శాలను 
గవర్న మెంటువారు ఏర్పర 

చిరి. మదరాసులోని ఈ ఆయుర్వేద కళాశాల 

సురిశుతులనేకుల తయారు చేయుచున్నది. -ఈ 

పాఠశాలకు లమ్మేపతిగారు తోడ్పడు చున్నారు, 

బెజవాడలో నోరి రామశాస్త్రులుగారు ఆయు 

శ్వేద కళాశాల స్థాపించిరి. బోడపాటి వెంకట 
ప్పయ్య గారిచే స్థావీతమైన రామమోహన కళా 

శాల గుంటూరులో రంగావార్యులుగారు నడుపు 

చున్నారు. అఖలభారత విద్యా పేళమువారి పరీ 

క్షులను ఆంధ) బేశమున నోరి రామశొస్తులు 
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ఆంధ్రోసర్వస్వము 

గారు జరివీ ఆయు రేేద విశారద చివగ్ 

మొదలైన పట్లప్రదానముల చేయుచున్నారు, 
ర లు 

ఆయుశ్వేద చెషధములు తయారు చేసి 

అమ్ముటలో మన అంధులు అద్వితీయులు, 

అసలు అంధులకు కై*వధ వికయ వ్యాపార 

సరళిని చేర్చినడి ఆంటాలవారరి విక్టోరియా 

డిపో, దేకొ'ద్ధారకుని అమృతాంజనము, 

తర్వాత శాస్త్రీయ జొవధ విశేతలలో మదరా 
సుతో శేసరి కుటీరంవారు, జమ్మివారు [పసి 

ద్ధులు. ఫీరు-కాక కోరంగిలో 

శొహథ విక్రయ పొన్నాడవారు ; చింతలూ 

శాలలలో రులో ద్విభావమ్యంవారు 'బెజ 

"పెద్దవి మనజే! వాడలో (లీపాదు నోరివారు; 
వలూరులో శ్రీ కృష్ణా ఆయు 

రద ఫార్మసీ; భీమవరంలో సంజీవసి; ముక్త్యా 

లలో అర్హ రసాయనశాల శా స్రీయ జెెషవధము 

తతత. ముగా తయారు చేయుచున్నారు. 

అం ధాయుక్వేద _ ఫార ని జాయింటుస్థాకు | 

కం పెనిగా వచ్చిన తర్వాత డాని (ప్రయోగములు 

వైద్వ విద్యార్థులకు కర పథము మూాపించినవి, 

తలనొప్పికి అమృతాంజనము ; వీల్లల బల్ల- 

కాలేయములకు జమి వారి న లివర్ క్యూర్ ; 

బలహీనతకు జీవామృుతము, 
మన (స్త్రీ లవ్యాధు ల కులో (ధ్ర 

సుప్రసిద్ధ అర్క అమృత మొదలైన 

కళ __ శేసరివారి మందులు ; టాన్సి 

_ ల్బు (గోంతులో మాంసపు 

కండలు) | కు అప్పారావుగారి. టాన్సినాల్; 

ష్టుకు లమ్మీ అండ్ కో వారి కుష్టురోగ 

నివారిణి మొదలైన మందులు (ప్రసిద్ధి ఇెక్కి-నవి, 
అలనమూారులో విచ్చి, వరి మొదలైన మానసి 

కరోగములకు చికిత్స జరుగు చున్నది. జెజవా 
డలో [క్రొ తగా స్థవించబడిన ఆంధ్రా ఫార గ 

కూటికల్ వర్కువారు [కొత్త (క్రొ త్త మందుల 

నేకములు ఉత్పత్తి చేయుచున్నారు. ' ఈ మధ్య 
వెనుకబడిన ఆయుర్వేదము పై జెప్పిన ఉద్యమ 
ముల వల్ల అంతకంతకు ఎక్కువగా అభివృద్ధి 

పొంది తొల్లిటికం"ు ఎక్కువగా (పసిద్ధి పొంద్ 

గలదని ఆయు కవశాశ మున్నది. 

యునానీ వైద్యము. 
గోల్కొండ నవాబులు ఆంధ దేశమునందు 

తమ పరిపాలనము ఏర్పరచిన కాలములో 
వారి (సాపు సంపాదించుకొని, అనేకమంది. 

యునానీ వైద్యులుండిరి. మహమ్మదీయుల 

వై ద్యవిధానమునకు “యునానీపద్ధతి' అని వేరు, 

ఈ శాస్ర్రము పొందూ చేశ మున మొగలాయి . 

రాజుల (పాభవకాలమున అత్యుత్త తవు స్థితిలో 

నుండెను. _. రాయలసీవులోను, గుంటూరుజిల్లా 

కొండవీడులోను, జెజవాడలోను ఈ వె వైద్య న్ను 

చేయు (ప్రసిద్ధ వైద్యులున్నారు. ఆంధ్రదేశమున 
కాన పచేశములలో యునానీ వైద్యశాల 

ఈ వై ద్య పద్ధతిసి తయారుచేయబడు 

బ”వధముల్కు తలనూనెలు (పశ స్తముగా పసి 

చేయును. వాలా కాలముబట్టి వాడుకలోనున్న 
వైద్యవిధాననములలో యునానీ చై ద్యవిధాన 

మొక టి, 

లున AT 

అలోపతి వైద్యము. 

ఆంగాయుల పరిపాలనలో శారి వైద్య 

విధానములు మన దేశములో వ్యాపకమునకు 

వచ్చినవి. రెవిన్యూ శాఖ, విద్యాశాఖ 

మొదలైన (_పభుత్వపు వివిధ శాఖలవలెనే వైద్వ 

శాఖలను స్థాపీంచి, నైద్యాలయములను అన్ని 



జిల్లాలలోను నెలకొల్పి, పాశ్చాత్య పద్దతుల ౫ చె 

వర నవ చేయుచున్నారు, 

అసలు పాశ్చాత్యులు, వారిలో తూర్పు 

ఇండియా వర్తక సంఘమువారు మన దేశము 

నకు రాగానే వారి వైద్యవిధానములు మన 

దేశమున వాడుకకు వచ్చెను. తూ, ఇం. వ. 

సంఘము వారు తమ ఉద్యోగులకు వై ద్య సహో 

యము అపారముగా చేయు 

అలోపతి వైద్యము- -చుండెడినారు. వారు తూర్పు 

ఆంధ్రదేశమున దాని కోసాలో |ప(పథమమున 

(క్రమ పరిణామము మచిలీపట్నం శేనును స్వాధీన 

పరచుకొన్నారు. (క్రీ. త. 1611). ఈ (ప్రాంత 
మున వైద్యసేవ చెయ్యడానికి, 1621 లో 

వైద్యుని నియమించినట్లు చరిత్ర ఆధారమువల్ల 

"తెలుస్తున్నది. 1630 లో కోరమాండల్ తీర 

మున వైద్యసేవ చెయ్యడానికి, 

దుర్గమున (నెల్లూరు జిల్లాలోసిది 
౧ ౧౧ ౧౧ 

సియమించిరి, 

అచే కా 

జాక్ క్లార్కు-ను 

కొంతకాలము ఆయన మచిలీ 

పట్నంలోగూడా వుండివుండవచ్చును. సైంట్సు 
బరీకి [1వాయబడిన ఒక. లేఖ 1632 లో 

మచిలిపట్నంలో ఒక వైద్యుడున్నట్లు “తెలుపు 
చున్నది. మరికొన్ని నిదర్శనములు 1685 

లో మచిలిపట్నమున జాక్క్షార్కు, ఎడ్వర్డ్ 

ఎల్. $5 (Edward L Clock) అనే వారు 

పసి చేస్తున్నట్లు "తెలియ చేయుచున్నవి. 17 వ 

శతా భ్రారంభములో ' పులికాట్టునుండి, భీముని 

పట్నం వరకుగల ఆంధళోస్తా అంతటా అనేక 
మంది యూరోవీయనుల నివాసస్థానము లుండెను, 

ఏటి కన్నింటికీ మచిలీపట్న ము వాసీశెక్కిన శేవు. 

తూ.వ్రం. వ. సంఘపు వెద్యులుగాకుండా డచ్చి, 

(యెంచి వైద్యులుకూడా వర్తకులకు, చేశీయులకు 
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వైద్యసేవ చేయుచుండిరి 18 వ శతాబ్దపు 

చివరిభాగంలో & త్తరసర్కారులు ఇంగ్లీషు 

వారి అధికారంలోసికి వచ్చినవి. మడాను 

జనరల్ అస్ప[లిగాక యితర చోట్ల నెలకొల్బ 

బడిన కి ఆస్పత్రులలో ఒకటి మచిలీపట్న మున 
నెలకొల్ప బడినది. ఆ యానుషలికి ఆర్థర్ సింక్టరు 

అధికారిగా సియమింపబడెను. అతని అనా 

రోగ్యమువల్ల తిరిగి విలియమ్ ఢఫికాను నియ 
మించిరి. అతసికి సహాయముగా జూన్ కాఫర్డు 

వచ్చెను. 18 వ శతాబ్బమున ఆంధ్ర దేశ మునందలి 
నిఖ్యాత వైద్యులలో చెప్పదగినవాడు విలియమ్ 

రాక్ ఎబర్లు (1151-1815). ప్రతసి జీవితములో 

వాలాభాగము సామర్ల కోటలో గడిచెను. మదా 

సు వైద్వ్యులలోకల్లా అప్పటిలో అనుభవశాలి 

ఈయనే! వృతుశాస్ర్రంలో (ప్రతిభ గలవాడు. 
“కోరమాండల్ వృత. సంతతి ” అనే సుప్రసిద్ధ 

గంథం సామర్లకోటలో ఉండగా. రచించెను, 

19 వ శతాబ్దము వరకూ మచిలీపట్నం ఒక 

సుప్రసిద్ధ వైద్య స్థానముగా ఈతను; 1812 

నుంచి హిందువులు ఈ వై ద్యాలయాల్లో పసి 

చేయడమువల్ల ఈ నద్యలో తరిఫీదు నందిరి. 

అప్పుడు ఆంధ్ర దేశమున తెరువబడిన (ప్రభుత్య 
ఆస్ప్మతులు ఈ [కింది పథకములో భూపబడినవి, 

సంవత్సరము = (పబేశము - సంవత్సరము = (ప్రదేశము 

1801 అడ్లతీగల 1845 గుంటూరు 

1819 ఉరవకొండ 1850 చెల్లూరు 
1822 బెజవాడ 1850 (శ్రీకాకుళం 
1822 ౩ కలూరు 1854 'రాజమండి 

182 బారి 1856 అల్లూరు... 

1842 కడప 1858 అమలాపురం 

1845 కర్నూలు 1864 పర్లాకిమిడి 



1867 అదోసి 1879 బొబ్బిలి 

1874 చీరాల 1880 

1875 ఆనా 1869 పాలకొండ 

సము[దపు డున కొండడె ee తర్వాత, 

న న ంగల 3 వైద్యులు “ఈక 

ఉండశముశోత, ఆంధ్రులకు అనువైన (పంతము 

గనుక చాలామంది యిప్పుడు విశాఖపట్నం. 

సోవుచున్నా రు. స్ర్రీల జబ్బులు కుదర్చడములో 

డాక్టరు క్నుర్ గారిది పెట్టిన వేరు. వారు గుంటూ 

రులో ఎంతోమంది రోగులను చేరదీసి వైద్య 

చేన చేసిరి కొంతకాలము గవర్నమెంటు 

అన్నతిలో పసిచేసిరి ఇప్పుడు అంధ్ర దేశ 

మున వైద్య సహాయము ఆసుషత్రులలోగేకాక a 

పై్రకేటు ప్రాక్టీషనరులద్వారా జరుగుచున్నది. 

'ముఖ్యముగా (గామములకు 1920-30 

— మధ్య రూరల్ డిస్పెన్సరీలు 

పరర చం డినవి, వీసిసి సిరహించుటారంభము 

కాగానే మ్యదాస్తు విశాఖ 

రూరల్ డిస్పెన్సరీలు. పట్నములలోని శిశ్షీతు'లై న 

షౌనగల్లు రాజా వైద్యలు ఫిట్రికి వైద్యులుగా 

రామాకాయణింగారు. వెళ్ల మొదలిడిరి, ఈ వై ద్యా 

లయములు పానగల్లు రొజా 

రామారాయతేంగారు ([పథాసిగా నున్నప్పుడు 

“సబ్బిడైక్డు రూరల్ మెడికల్ ప్రాక్రీన్ ” 
పద్ధతి (పవేశ పెట్టుబడి, దాని ననుసరించి. 

పర్నరచబ డిని. [గామోణులకు కూడా వైద్యా 

లయములు అందుబాటులో - నుండుటవల, 

కీ, శే, డాక్టరు కోకా అహోబలరావు ఏమ్.ది., సీ.ఎచ్.వి., 

(ఎడిన్బరో) స్యుప్రసిద్ధ వైద్యులు, నారింజకాయ 

చికిత్సను వ్యా ప్రిలోనికి తెచ్చినవారు. 

యువకులు [గాముములకు వె ద్య సేవకులుగా 

వచ్చుటవల్ల, దేశమునకు [గామాణులకుగూడా 

"అది ముహోప పకృతి అయినది. 

కొందరు వైద్య విద్యార్థులు పాశ్చాత్య 

"దేశములకు దూర |పాంతములకు వెళ్ళీ అక్కడ 

నిక్షుణపాంది, (పజాసేనలో సిమగ్ను లై వైద్య 

సహాయముచేయు 'చుండిం. ఇట్టి వారిలో 

(పముఖులు : బందరులో డాక్షరు అహోోబలరాను 

గారు. అహోేబలరానుగారు పేదవారికి ఉచితము 

గా మందు లీచ్చు శుకాక, నారింజకాయలతోను 

పాలతోను రోగాలు కుదర్చుట. వారి (ప్ర'క్యేకత 
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వై ద్యమును (పవారముచేసిన 
ఉపస్థాపితులు. వీరుగాక, విశాఖపట్నములో కీ, 
చ్చే డాక్టరు మల్లిక్ గారు, బెజవాడలో ధన్వాడ 

రామచం(ద్రరావుగారు వైద్య సేవ చేసిరి నంగ 

రాష్ట్ర వందేనూతరం . ఉద్యవమమువల్ల ఉద్బో 

జాంరీంజకాయ 

ధితుల అనేకమంది యువకులు, స్వాతంత్ర్య 

"కాంత. (పజాసేవావిపాసగలవారు కలకత్తా "నవ 

నల్ కాలేజిలో వైద్యవిద్య సాంగముగా చదివి, 

(కజూహిత జీవనములో వాల్లని దెశాభివృద్ధికి 

తోడ్చడిరి. అటి వారిలో డాక్టరు. చేదాంలేం 
లు లు 

వెంకట కృష్ణయ్య గారు కాకినాడ ; డాక్షరు 

"రామారావు, డాక్షరు సుుబహా ఇణ్యంగాక్ల రాజ 

మండి; డాక్ట క ఘంటసాల సీతారామశర్శ, 

డాక్టరు గోవిందరాజులు నాయుడుగార్లు బెజవాడ 

కు సాన ముఖ్యులు. 

. డాక్టరు ఆచంట లమ్మీపతిగారు ఆవడిలో ఆ 

రోగ్యా (శమము స్థావించి జీర్ణించిన రోగములను 

నశింపజేయుటలో _ వాసిశెక్కిరి. బందరులో 

డాక్టరు పట్టాభిగారు వైద్యులుగాను, రోగసిర్హా 
 యకులుగాను [పశ స్పిగాంచిరి, 

మెడికల్ కాలేజి విశాఖప ట్నం పెట్టిన 

వ్మ్నుట అక్క_డ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు 

అనేకులు Gare దేశములకు వెళ్లి ఉన్నత 

విద్య నభ్యసించి వచ్చిరి. మద్రాను మెడికల్ 
"కా లేజలోకూడా పెద్ద పెద్ద పరీక్షలలో ఆం|ధు 

లు త్తీర్లు లరి, ఆంధులలో ఐ. ఎమ్.ఎస్, లుగా 

కొద్దిమంది. . మేజర్ 

సత్యనారాయణరాజు మేజర్ రామమోహన 

రావు నాయుడు మొదలగువారు, సీరుగాక శెప్టె౯ా 

డాక్టరు శ, నర్పింహారాను, క పెన్ అద్దం! 

శేవనిరిరాను అటా వం శాన్ త సీతారామారావు, 

నున్న వారు వాలా 

లోను చెగిరి డాకరు 
౧ టె 

హారాను 

యామ ర్హి హనుమంతరావు ఎమ్. ఎన్. కృష్ణ 
మూర్తి గార్లు, స్టైల్ శుంక వల్లి, డాక్టరు సత్తి 

రాజు (సీంగపూ రు, డాక్టరు వెంక | టాయుడు 

(కెనాల్సీ, శెప్పె౯ రమణరావు (కాకినాడ) గార్డు 

కాంత "కాలము పబ ఎన్ ఎన్: ఉద్యోగులుగా 

నుండిరి, 

విదేశములలో కృతార్థులుగా ఉన్నత పరీక్ష 

లలో వచ్చినవారిలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా 

వాసి శెప్టె౯ా శుంకవల్లి గారా 
విదేశములలో క్క_రే ఎఫ్, ఆర్. నీ, 

ఉన్నత పరీక్షలలో యన్,, (లండళా) పరీక్షలో 
కృతాథులెన _ ఉతీరులయిరి. డాకరు తిరు 

గ ౨౯ లు 

ఆంధు)లు మలరాను గారు, ఎమ్. రమణ 

మూ ర్థీగారు ఎఫ్, ఆర్. సి 

యస్ (ఎడిం బరో) లోను ; డాక్టరు సత్వ నారా 

యణ రాజుగారు ఎమ్.ఆర్ .సి.వీ,; (లండ౯) పరీక్ష ' 

మ్ కుంటుం బయ్యగారు 

లవ్ (ఎడింబరో) డిగీపొందిరి. డాక్టరు మల్లి 

క్ గారు (ోట్నుబిటనులో ఎల్. ఆర్, సి ప్రీ, 

పట్టముపొంది నేత వైద్యములో విశష ప్రజ్ఞ గడిం 
చిర డాక్టరు ఏ. రావముచందరానుగారు, డాక్టరు 

వెం టాయుడుగార్లు (తెనాలి) ఎడింబరో పరీక్షలో 

ఉ ఫ్రరులరి. ఎమ్, డి, (మదాసు లో డాక్టరు 

| మళ న్ కృష్ణమూ ర్తిగారు, డాక్టరు నరసింహో 

రావుగారు, డాక్టరు శ. నారాయణమూా ర్షిగారు 

విజయు లెరి, 

డాక్షరు కె నారాయణమూూ ర్థిగారు మదా 
సుఆసుషతిలో ఆంధు)లలో "మొదటి గారవో 

ద్యోగిగా నియోజితు'లై ర, 

(మీ లలో 'వైద్యమందు పెద్దపెద్ద పరీకులిచ్చి 

నవారు డాక్టరు కమలాకర్ ఎమ్, డి, డాక్టరు 
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మం యా. 

డాక్టరు (మిన్) ఎచ్.ఎమ్. లాజరస్, ది.ఏ., ఎమ్.వి.వి.ఎస్., 

ఎఫ్.ఆర్.ని.ఎస్., డబుల్యూ. ఎమ్.ఎన్.ఐ 

లాజరస్, డాక్టరు రసా కుమార 

లవీ. స డేవి డాక్టరు కొను 

అచ్చమాంబగాక్షు. 

డాక్టరు లాజరస్గారు విదేశ 

డ్రులో ములకు వి, పెద్దపెద్ద పరీక్ష, 

లిచ్చి, "సూహో ఆస్పత్రిలో 

'సూపకిం డెంటుగాను, గవర్న మంటు స్ర్రీలవై ద్య 

కళాశాలకు [పధాన నోసాధ్యాయసిగాను కొంత 

కాలము పసిచేస్తి ఇప్పుడు ఢిల్లిలో గ్ర్రీల "మడి 

కల్ కాలేజి (పీస్పిపాలుగానున్నారు. “హౌందవు 

లలో మొదట కళాశాల (పథధానాధ్యాపకత్వం 

వహించినడి విశే! 

ఆంగ్లేయ వై ద్యములో ఆంధ్రులు శాస్త్రి 

పరిశోధనలు చేసి పాండిత్య 

మును  గణించిరి. వీరిలో 

డాక్ట్ర రు వై. నుబ్బారానుగ్గారు 

ష్ మాలే అఫ్ మస్స్క్యూ 

మన పరిశోధకులు 

లర్ ఆక్టి విటీ లోను, వి, కుటుంబయ్యగారు 

అనేక క్లినికల్ పరికొధనలను, డాక్టరు 

బి, టి, కృష్షకా గారు అనేక ఫిజియాలజీ పరికో 

ధనలను, డాక్షరు శె. నారాయణమూా ర్తిగారు 

ors స్ఫూ ల యిక్ ఫె ల్ లివర్ డనీ చెస్ ” 

లోను పరిశోధనలు సలిపిరి. డాక్టరు చి. నారా 

యణరాన్రగార్కు ఎమ్, 

వివిధ వైద్యశాలలలో ముఖ్య పరికోధన లొన 

ర్పిరి. ఇవన్నియు అంధులకు అలొపతి వైద్య 

విధానములో గూడా అ(గస్థాన మున్న దనుటకు 

సిదర్శనములు, 

నుదాసులో 1885-36 లో మెడికల్ 
కాలేజి స్థాపించబడి 1850 నాటికి అధివృద్ధికి 

వచ్చెను. 375 నుండి ఆకళాశాలలో శ్రీలు 

శిక్షుణసిచ్చుట శేర్చాటుచేయ 

వైద్య కాశ్ర్ర బడెను. ఇక్కడ అనేకులు 

శిక్షణ కేంద్రములు వై ద్య శా స్త మభ్యసించిరి, 

1876-78 లలో మృచాసు 

రాజఛాసిలో వచ్చిన పెద్ద కరువులవలన 1876 

లో నెల్లూరులో వైద్యవిద్య బోధించుటకు 

ఒక పాఠశాల నేర్చరచిరి 1897 లో ఆ పాఠ 

శాల మూయబడినది. కాసి అక్కడ దాదాపు 

150 మందికి మెగా శికుణపొంది ఆంధ దేశ 

మంతటా విరివిగా వైద్యసేవ చేసిరి, 1902 వ 

సం॥న విశాఖపట్నమున _ వైద్య పాఠశాల 
స్థాపించిరి, 1924 లో పానగల్లురాజా రామారా 

పా (పోత్సాహమున కళాశాలగా వార్చ 

బడినది. అనేకమంది ఆంధ్భవిద్యాధ్థలు అప్పటి: 

నుండి ఇప్పటివరకు సుశికుతులై “వశం సనీయ 

మైన సేవచేస్తున్నారు, మహారల్ డిస్పెన్సరీ వైద్యు 

లలో బాలా మంది ఇక్కడ శికుతు'లె నవారు, 
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అసరు లీల అనవా ఆబ అలో mes a జ ee 

| 

సంకోచములేకుండ “ఆం|భా” పాలి 

సీతో మిరు నిశ్చయముగా ఆర్థికరతణము 

| క బ్రయుందురు, 

ఈ కంచెనీ యొక్క_ సరసమయిన (ప్రీమియం, 

కనిసపుఖర్చుల దామామహూ, సులభవమయిన 

పాలినీ నిబంధనలు, మొ కుటుంబము 

యొక్కయు మొాయొక్క-యు భవిష్యత్తును రవ్నంచు 

టకు సమకూడుచున్న వి, . | 1 

రకు స్థిరత్య మే mage 

| ఆంధ ఇన్ఫూరెన్ను +t: 

|. ఇ కంపెని కమిపెజ్, 1 
= రీ జ DELO OS or మ 

(బొంచీలు ఏ; మృదాసుు నాగపూరు, కలక త్తా, యెశర్నాకులం, అనంతపూర్ , బరంపురం, 

1 మదాసు (చాంచి; [లాహళోర్ , 

ఆంధ ఇన్ఫూ రెన్ఫు భుననముల్లు, తంబు చెట్టి ప్ 

ccc 6 CSc] 



ఆంధ్ర సర్వస్వము 

గ్ర య అయయ పభలురు అభలు పథ చు శు: తతత 

శ్రీ కృష్ణ అతన ఖార్చుళి 
హెడ్డాఫును : : | ఏలూరు. 

(మ్మదాసు గవర్నమెంటు సెంటల్ ఇండియన్ మెడికల్ బోర్తుచేత 

తతత హూ అ్రూను చేయబడినది) 

Kx 

వైద్య సా pn అనుభవ 

తయారు న. జను. సమస 

ఆయుర్వేద బెొవధములు దొరుకు సంస ! 
యి 

Kk 

అనేక జిల్లా బోర్లులకు, పురపాలక సంఘములకు, ధర్మ "న వైద్యశాలలకు, 

శ వైద్యులకు, విదేశ ములయందుగల వె వైద్యులకుకూడ 

శెొషధములు సె పై జేయుచు, ఆయుర్వేద 

వై ద్యముసకు (పఖ్యాతి తెచ్చిన 

© 
శకేటలాగు, సలహా ఉచితము. 

శ మా చీకిక్సకాల యందు టదలకు నమస్త వ్యాధులకు 

Db టే 
లి థి లి లలల లలి రితి అిథిథితి క. 



ఈ (గ్రామవై ద్యశాలాధికారికీ సం[కు 500 
రూపాయలు స్థావరము, మందులు ఇవిబడును. 

ఒక కంపౌండరు, మంతసాని యుందురు, పీరు 

చేదలకు ఉచితముగా వైద్య సహాయము చేయు 

చుండవలను, 

ఆం(ధ "దేశములోని వైద్యశాలలు 

వై ద్యశాఖ వారి రిపోర్టు ననుసరించి 

ఆయుర్వేద, (ప్రభుత్వ (ప్రత్వేకముగా 
జిల్లా పేరు యునానీ వైద్యశాలలు స్త్రీలకు 

వైద్యశాలలు పిల్లలకు 

విశాఖపట్టణం 28 ర్ 2 

తూ, గోదావరి 18 41 తి 

పం గోడావరి 224 15 కా 

క్ అఎపష్లా 40 19 శి 

గుంటూరు 41% 24 1 

"నెల్లూరు 81 95 1 

కర్నూలు 94 28 ree: 

కడప 184 12 అ 

బళ్లారి 150. 17 2 

అనంతపురం 7 15 పప 

చిత్తూరు ర్ 16 we 

మద్రాసు 74004 88 ర్ 

"మొత్తము 2839 299 17 
క 

4 దేశీయ వైద్య శాలలలో యునానీ వైద్య శాలలను సూచీం 

దును. 

మున ఆంధ్రా మెడికల్ కాలేజిలో మూడు. 

వందల మందికీ పై గా విద్యార్థులకు వీక్షణ యివ్వ 

ఎ ణెను, 

డాక్టరు జి వి. చేళముఖ్గారి అధ్వర్యమున 

చ ద్యయి 

1928 లో. ఏర్పరచబడిన అఖలభఫారత వైద్య 
సమ్మేళనము, 1080 లో 

అలోపతివైద్య ఇండియకా మెడికల్ అసోసీ 

సమ్మేళనములు- _ వషకా” అయ్యెను: ఈసమిలి . 
ఆంధా? మెడికల్ (వోత్చాహమునరాజమహేం 

[దవరమున “ ఆంధ వైద్య 

సమ్మేళము ష్ డాక్టరు యు, 

రామారాన్రగారి అధ్య 
ఏపకొలవిశాఖ పట్టణ తతే| కింద మొదటి సమా 

సమావేశము (1940) -వేశము జరాను. శెండ్లవది 
- 1929 సం॥న డాక్ట రు పట్టాభి 
సీతారామయ్యగారి అధ్యతుతను ఏలూరులో జరి 

గౌను. 1940 సం॥న “ ఆంధ్ర మెడికల్ అసోసి 
ఏవ౯” అను సమితి ఏర్పడినది. డాక్టరు టి, 
శంకరశాస్త్రి, వ, ఎమ్. ఎన్, గారు అధ్య 
త్వులు, డాక్టరు వి, గురుమూ రి బి. తిరుమల 
రాను జి, రామయ్య గార్లు ఉ పాధ్యములు., ఇవి 
కాక నేషనల్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ అసోసి 

పసిచేయు 
చున్నవి. 1/ వ అఖలభారత మెడికల్ అసోని 

మక విశాఖపట్నమున 1940 లో డాక్ట రు క 
ఎఫ్. శేగారి అధ్యకశుతను జరిగను, డాక్టరు 
పీ, గురుమూ ర్రిగారు ఆహ్వూన సంభఘాధ్యశులు ! 

అసోసీ ఏపక్ష్కా 

17 క అఖిలభారత 

మెడికల్ అసోస్సి 

వషకా, క్లిసికల్ అసోసివవ౯ాలు 

రా 

విశాఖపట్నములో * వచ్చి ఆస్పత్రి * కయ 
రోగ సివారణచేయు చై_ద్భ శాల ; కింగ్ జూర్జి (5) 

మదనపల్లిలో కయ 

వ్యాధి కుదర్చు శేందోమున్నది. విశాఖపట్న 
మున జీర్లరోగములును 
కుదర బడును, 

ఆస్పత్రి (ప్రధానమైనవి. 

© 0 
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ఆంధోనర్వస్వము 

విద్యార్థులలో 50 మందికిషైగా, వ ఎమర్జన్సీ 

మెడీకల్ కమోాపక౯ొ లోను, 

నల భమ ౦దివుదరానసు 

(పభుత్వ వైద్య శాఖలలోను, 

మిగతా విద్యార్థులు గౌరవ 

అంధుల 

ఉన్నత పదవులు 

దం ఇ శాఖాధికారులుగాను, (పయీవేటు (వక్ వ 

లుగాను పసిచేయుచున్నారు. గ్ ఆ 

వెద 
ర 

షనరు 

వన్య కళాశాలలో డాక్టరు శీనీవాసులు 
as వోఫె ససర్ ఆఫ్ మెడికల్ జూరిన్ 

(కూడెన్పులోను, డాక్టరు వి. సుండేేస్గారు 

ఫో ఫెసర్ అఫ్ పేశ్రాలజీ గన్కు డాక్టరు డి, 

గోవిండనెడిగారు మచాసను మెడికల్ కాలేజి 

కేథాలక్ీ 'అచార్యులుగను పనిచేయుచున్నారు, 

పీరుకాక కళాశాలలో అధ్యాపకులుగా డాక్టరు 

తిరుమలరావు బె. టి. కృషవ్షక్, డాక్టరు డి 

నారాయణరావు గాట్ల పనిచేయుచున్నారు. 

డాక్టరు తిరుమలరావు గారు అంధ్ర) విశ్వ 

విద్యాలయము తరఫున సభ్యులుగా ఇండియక్ 

'మడికల్ కౌస్పీలునకును, డాక్టరు యమ్. రావు 

కృష్ణ రావుగారు ఆంధఏవిశ సవిద్యాలయముచే 

మ్మదాసు మెడికల్ - కౌస్పిలునకును, డాక్టరు 

వీ, గురుమూ ర్చి డాక్టరు క నారాయణమూా రీ 

గార్లు ఆంధులతరవ్రున మృచాసు మెడికల్ 

కౌస్పిలునకును ఎన్నుకొనబడి ఆ స్థానముల 

నలంకరించిరి. 

అస్ని శాఖలలోవలెనే అంధులు ఇందులో 

డ తమ స్వసామర్థ్యమువల్ల (ప్రథాన స్థానము 
వహించి, ముందంజ "చేయుచున్నారు. 

(ప్రకృతి వైద్యము. . 
మన "దేశమునకు (పకృతి వైద్యము కొత్త త్ర 

గాచు తీర్థోప పవాసములు, _సంక్రమణమునందలి 

ఏకభు కములు, ' పరగ్గములయందలి _ ఫలపహోర 

ములు, [వతాదులయందలి అధిశయన (బహ 1 

5 [వతములు ; (స్తత లము భద్యాది, 

వేదాద్రి మొదలైన పర్వత 

(పకృతి వైద్యమున పాంతములకు తాక నా 

పోవుట, పండుగ రోజు 

లలో హాంసలదీవి అంత 

-ద్వేది మొదలైన నదీసాగర సంగమములలో 

స్నా నములు చేయుట, కా ర్సీక మాఘస్నానములు, 

వకాదలీ ఉపోవ్యములు, "కా -ర్రీక సోమనార 

ములు మాఘపాదివారములు, 

చెయ్యడము'ేర్చిన "తెలుగు నాట (శకృతివై ద ఖ్టైము 

(కొ త్తయనుట - అసంభవము. ఈ వైద్యవిధా 

నమునకు ఇటివల విస్నృతిమ్మూతమే కలిగినది. 

ఆంధ్రుల చ రత : 

"కా ర్రీకనకాలు 

పండిత [దోణంరాజు వంకటాచలపలి శర ' 

గారు . అభినవవైద్యశా స్ట్రము, ముఖ-వై ఖరీ 

విద్యు రోగారోగ్య వివేకము అను వేర్ల తో, 
జర్శనీదేశ (పకృతివైద్యశా స్త్రవేత్త కూనేగారిచే. 

రచింపబడిన [గంథముల ననువదించి ఆం[ధమున 

(పచురించిరి. ఆధుసిక తెలుగు (పకృతలివై ద్య 

గంథములలో ఇవే ఆదిరచనలు, అంతకు 

పూర్వము ఈ వైద్యము అంత (పవారమున 
లేదు. ఇంగ్పిష్ముగంథముల చదివి దువ్వూరి 
పీరభదయ్యగారు నూతము ఈ వైద్యము 

చెడివారు, 

'తెలుగుపు స్తకములు వాడుకలోనికి వచ్చిన 
తర్వాత ఈ వైద్యము వ్యాపక మునకు వచ్చి 

నది. ఈ చై.ద్భవ్యా ప్రీ పాటుబడిన కీ. శే 

ఆదా బాలముకుంద జాసుగార్హు గంధం వెంకట 

కృష్ణారావుగారు, . బొల్లాపగడ నుందరగోపాల 



రావుగారు, బొడ్డుపన్లీ నరసింహాంగారు, రావుల 

గోపాలకృష్ణ య్యగారు దూర్వాసుల పార్థసారథి 

శర్శగారు, యోగి సిద్ధష ప్పుగారు మొదలైన కము 

ములు ఆంధ దేశములో వివిధభాగములలో (పకృతి 

వైద్యమును [ప్రభారమునకు తెచ్చిరి. ఏరిలో 

సుందర గో పాలరానుగారు 

గుంటూరులో భాను (పసాదరాన నాయుడు 
గారిచే స్థావించబడిన  చికిత్సాలయమును. 

కొంతకాలము సిర్వహించిరి. వీరు అపక్వాహార 

"దె బై సృతీసిద్ధాంత వమున్నుగంథమును (వాస, అపక్యా 

హారమును వ్యా ప్రికి చెచ్చిరి. వీరు జల సూర్య 

కిరణా చికిత్సకులు. ఏటికి సంబంధించిన (గ్రంథ 

ములు అనేకము (వాసినారు,. 

బొల్లా (ప్రగడ 

గంధం వెంక టకృషా రావుగారు మదరాసు 

బొంచాయిలను క న ములుగ వెట్టుకొసి 

షతికలు, కరష[త్రములదా్యరా (పకృతివై ద్య 

పణారము చేసిరి. 1914 వ సంవత్సరపు 

ఐరోపా మహాసంగ్రామ సమయమున జర్భసీకి 

(శుకృతివై ద్యాభ్యాసమున ౩ పోయిరి. జర్మసిలో 

కూనే చికిత్సాలయము, లాహిమ౯ చికిత్సాల 

యము దర్శించి, ఇంగ్లాండు అమెరికా దేశము 

లకు. పోయి (పకృలివైద్భమును 'నర్పుకొసి 

వచ్చిరి. ఏరు ఇప్పుడు (పకృతివై దృ(ప్రణారము 

మ న 

హిందూపురపు యోగి సిద్ధప్త గారు (పకృతి 

వైద్యులలో విఖ్యాతపురుషులు. _ ఏరు 5 

ముల కుదుర్చుటలో పన గుంటూరులో 
మధ శ్రీ) కృష్ణమాచార్యులుగారు బాపట్లలో 

స్థానం పార్గసార థిగార్కు వేమూరిలో శాన్రల 

గోపాలకృష్ణ య్యగారు ఉండి ఈ విధానవ్యా క్రీకి 

పూనికతో ఫనిచేయుచున్నారు. 
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యింస్రయి 

కీ శే నారి శెట్టి హనుమయ్య నాయుడు 
గారు 1919 వ సం॥ ఆగస్టు నెలలో “(పకృతి 

పథమసంచికను (పకటించిరి, 

ప్రకృతి పత్రిక _ సహజజీవనము, |ప్రకృతివై ద్య 
సాపన,. (పబారము చేయుట ఈ 

ష్మతిక సంకల్పము. 193% వ 

సం॥ వరకు వారే షతికను నడివీ, తరాషత 

' పకృతికార్యాలయ (టస్టు ” వశము చేసిరి 

1922 వ సంవత్సరములోనే నారి శెట్టి హాను 

మయ్య నాయుడుగారు -ఈ సంసను స్థావించిరి, 

తమ మృతివరకు సంస్థ కార్య 
ప్రకృతి ముల సిణపుతతో నిర్వహిం 

కార్యాలయ (టస్లు. చిరి వారి అనంతరము సంస్థ 

కొందరు (ట్రస్టీల ఆధిపత్యము 
లోకి వచ్చినది, పువ్చా వెంక టామయ్యగారు 

దీసికి అధ్యశతులు ఫ్ అయ్యంకి వంక టరమణయ్య 

గారు కార్యదర్శి. 

కీసి ఈ సం 

“పకృతి 1 పతికను ఇప్పటి 

స్థవాలే వెలువరించుచున్నారు. 

సుసిశిత వై ద్యము, తొట్టి వైద్యము (పకృతి 

వైద్యము యోగుల స్వీయచరిత్ర, 

ఆరోగ్యత త్త సము, సిర్వివార 

నవీన (పకృతివైద్య భావిజీననము అను ఉద్ద్రంథ 

ముతునుః సూర్యకిరణచికిత్స, 

_ జలచికిత్స (గంథములును ; 

ఆహార సయమావళి, ఆరోగ్యవిషయములకు 

సంబంధించిన వివిధ కరషత్రములును ఈ స 

యాజమాన్యమున |ప్రకటింపబడెను. 

గృహా 

(గ్రంథ (ప్రచురణ, 

ఆంధ్ర (పకృతి ధర పరివత్తు,. ది కోమోప 

లిక్ ఇసి స్టిట్యూట్ లు బెజవాడలో నెలకొని 

(పకృతివై ద్య్య్రాథివృద్ధిక క కృపి. సలుపుచు ప్రకృతి 



ఆంధోసర్వన్వము 

వెద్యుల కార్యకలాపముల చేకోను )ఖ మొనర్చు 

చున్నవి, 

జెజవాడకు తూర్పుగానున్న పడమటి లంగ 

నీతారామావసఘూతగారిచే.  నడుపబడు 

చున్న సాధనాశమ (పకృతి 

చికిత్పాలయము, పశ్చిమ 

గోదావరి జిల్లా కేశ వరములో 

వేగిరాజు కృష్ణంరాజుగారి చికి 

"రేపల్లె 'తాలూ 

లో 

ప్రకృతివై ద్య 
ఖు కెత్సాల యములు తి 

తాలయము, గుంటూరు జిల్లా 

కా మోరోట (గ్రామములో రాఘవేం[ద యోగి 

గారి చికిత్సాలయములు ఉన్నవి, ఫీరు-కాక 

అనేకమంది [పకృతి చికిత్సకులు పలు పాంతముల 

నీ వైద్యము చేయుచున్నారు. ఈ [పకృతి చికి 

త్సకుల సంఖ్య 43 రికి పై బడియున్నది. వె 

నుదహరించిన వారుగాక ఏరిలో (పముఖులు: గొల్ల 

ఫోట సత్యరాజులుగారు, గోశుటి బోగిరాజుగారు, 

తాతినేని శివకాంతవు గారు, నైవధం నీతా 

రామమ్మాగారు, 

ఒరంగల్లు అవధానిగారు, ఉమ్మెత్తాల గోపాల 

ముసిసు బహ శ్రణ్య్యంగారు, 

రావుగారు అయ్యంకి వెంకటరత్నం ఎమ్, 

ఎస్సి, గార్లు. 

హోమియోపతి వైద్యము. 

ఆం[ధదేశమున హోమియోపతి వైద్య 

విధానము వ్యావీంచి మువై మైఎసంవత్సరములై నది. 

1023 వ సంవత్సరములో కాకినాడలో పేద్ద 

భొట్ల సీతారామయ్యగారు “ "ఆం ధా హను 

'యోపతిక్ మెడికల్ కాలేజి” 

ని స్థాపించి ఈ విధానమున 
విద్యార్థులకు నిక్షుణ నిచ్చిరి, 

ఆంధ్రుల హనమ లంకా రామారావ్రగారు 

వీరితో ' కలిస్సి కృవీ చేయ 

హోమియోపతి 

వైద్యము అ 
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వె వైద్వచిక్షిత్సలకు లొౌంగసివాటిని 

నారంభించీరి. ఏరు అమెరికానుంచి కావలసిన 

ఒక సూోేమియోపతి మందులను తెప్పించి, 

జెషధ విక్రయశాలను స్తూపించిరి. రెండుసంవ 

తరములు గడచిన తర్వాత సీతారామయ్యగారు 

కళాశాల, జెవధ విక్రయశాల మొదలైన 

వన్నియు రామారాన్రగారి అధర గ్రము[క్రింద 

వదలి ఆగాకు పోయిరి. ఆనాటినుండియు 

రామారావుగారు. కార్వసిర్వహణ _ భారము 
వహించి కృవీ.చేయుచున్నారు. ఆ కళాశాలలో 

దాదాపు శెండువందలకు పెగా విద్యార్థులను 

ఉచితముగా నికుుణ సిచ్చి తయారుచెేసిరి. వీరు 

ఈ వైద్యము ననుసరించి వివిధ పాంతములలో 

వైద్యసేవ చేయుచున్నారు, 

హోమియోపతి వైద్యవిధానము విసార 

ముగా తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, 

కృష్ణా జిల్లాలలో వ్యాపకములో నున్నది. విశాఖ 

పట్నం, గుంటూరు, కర్నూలు, అనంతపూరు, 

బశ్లారి, గంజాం జిల్లాలలో ఈ 

వైద్యపుశేం దవే లున్నవి. కొందరు ఆయుశే్టద 
వైద్యులు, విద్యాధికులైన అలోప ఫ్రీ వైద్యులు 

ఈ మందుల నుపయోగించుచున్నారు. [కమ 

ముగా ఇది వర్ధమానమగు-చు పట్నములకు పల్లె 

లకు (పాకుచున్న ది. 

నెల్లూరు, 

రామారావుగారి |ప(పుథమ (పైయశిష్యులు 

చూర్చుగోడావరి 

జిల్లా కోటిపల్లి లో నెలకొల్పబడిన “హాూోమి 

యో డిస్పెన్సరీకి అధికారిగా సయోజితులె రి, 
ఆంధదేశములో ఇది ఒక్క_ు హోమియో 
వైద్యశాల ! జీర్టించిన రోగములను, తదితర 

-ఈ లేద్య 

శాలలో కుదుర్తురు. ఇటీవల రామారావుగారు 

వెం సుబహా స్ట ణ్యముగారు 



హోమియో  జొవధములు తయారుచేయు 
ఫార నిని మద్రాసు ప్రభుత్వమువారి అనుమతి 
వఐవాంది కాకినాడలో స్థావించిరి, 

అ హోమియోపతి వైద్య 
శా స్త్రమునకు సంబంధించిన [గంథములను తెలు 
గులో రచించిరి [పథమమున నీరి (గంథములే 

పాఠ్య గంథధముగు, ఏరితర్వాత 
హోమియోపతి ఎల్లా, కా మేశ్వరరావుగారు 

వైద్యము = (ఆలమూరు), టి, కామేశ ఏర 

తెలుగువారి (గంభర-చన రావుగారు (వుంగూటు, బె 

గణపతి రాన్సగారు, ఎమ్, 

ఎన్. మాధవరానుగారు (వికాపురం), బి.ఎల్, 

నారాయణరావుగారు వల్లూరి హనుమంతరావు 
మొ॥ వారు ఈ వైద్యశా * స్థ్రామునకు సంబంధిం 

చిన (గంథములను (వాసిరి, 

కాకినాడలో రామారావు కీ. శే, పెద్ది 
భొట్ల సుబ్బారాయుడుగార్ల. ధనసహాయముతో 

ఈ శా స్త్రమునకు సంబంధిం 

చిన (గంథముల సంతరించి 

ఒక పుస్తకాలయము నెల 

కొల్పబడెను. . అంతర్వేది, 

చోళంగి, కోటప్పకొండ ఉత్ప 

వములలోను, తిరునాళ్ల 

లోను" ఉచితముగా ఈ వెద్యసంఘమువారు 

వైద్యసహాయము చేయుదురు. (పకటనలను, 

పచురణలను చేసి వైద్య(పణారము చేయు 

చున్నారు. పిళాపురవాని ఎమ్, ఎన్. మాధవ 

రావుగారు “ది ఆంధా హోమియో జర్నల్ ” 

అను పత్రికను గూడా వై ద్య సంఘుముతరవున 
స. 

(ర ౦థాలయము, 

హోమియో 

వైద్య(పచారము 9 

ష్మత్రిక 

‘6 అగ పః . ఆ స్ . ఆంధ్రరాష్ట్ర మ యోాపతి వైద్య 
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త్రో 

సమితి * 1932 వ సంవత్సరమున అంకురార్పణ 

చేయబడినది. ఈ వై ద్య 
ఆంధా హోమియో సంఘపు మొదటి .సమావేశ 

ము డాక్టరు రామారానుగారి 

(ప్రథమ సమావేశము అధ్యతుతను మండపేటలో 

జరిగినది. ఆం|(భదేశములోని 

వివిధజిల్లాలలో వకేట ఈ సమావేశములు జరు 

గును, 

వె ద్య'సమితి 

కాకినాడలో పొన్నాడ వెంక ట్రానుగారు, 

రాజమహేంద్రవరమున సోమిన కామేశ్వరరావు 
గారు, తణుకులో వి . గ్రీరామారావుగారు, చాప 

టలో ఎమ్. కాళిడాసుగారు, బశ్రారిలో అర్, 

సభాపతిరావుశారు, నర్పారావుశేటలో టి, వి. 

ఎల్, నరసింహోరాను బి, వు, ఎల్, టి, గారు 

ఈ వై ద్యమును అభ్యసించి పరోపకృతికి వై ద్య 
సేవ చేయుచున్నారు. వీరుశాక అనేకులు 

న్యాయవాదులు, అధ్యాపకులు దీసిని అభ్యసిం 

చిరి, న ల . 

ఈ వై ద్యవిధానమున విద్యార్థులకు 

శా స్త్రపద్ధతుల పై శిక్షణనిచ్చు కళాశాల కాకి 

నాడలోనిది మా(తమే! విద్యార్థులకు 1925 

నుంచి ఇక్కడ ఉచితముగా. సల నిస్తున్నారు, 

విశాఖపట్నంజిల్లా కోటపాడులో వి.. ఎల్, 

నారాయణరానుగారి పాఠశాల, కర్నూలులో 

ఎక్, రాఘవాణార్యులుగారి పాఠశాల. ఈ 

శాస్త్రశికుణ నిచ్చు చిన్నచిన్న కేర్యదములు. 

పశువులుమనకు పూజనీయములై నవి, మను 

'మ్యులకు వలెనే పళువ్రలకు 
వచ్చురోగములను నివారించి 

వాటిని కాపాడు కొనవలెను, 

థు ద్యము 
యనా 

ఆల 
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ఆంధ” నర్వన్వము 

ట్ గావః పమ్నిత్రమంగళ్యా చేవానామవీ దేవతా 1. 

యస్తాః శుకూపలే భక్త్యా స పాపేభ్యః 

ప్రముచ్యతే || 

(పవ్మితములై న, మంగళ(ప్రదములైన గోవులు 

దేవతలకు గూడా దేవతల వంటివి. 

లన్నీ శ్రటోదమైన గోసేవ సర్వపాపములను అణ 

చును). 

న్లో 1 రతో ఘ్న మేత న్మాంగళ్యంకలి దుః స్వప్న నాశనం | 

రోచనాచత థాధన్యా రతోగద గరాపహో ॥ 

కావున 

(మంగళప్రదమైన గోన్రుయొక్క_ మహిమ 

సర్వకలుపషములను, రాతుసులను నాశనము 

చేయును. అక్ష గోరోజనము గూడా [పధాన 

మైనది. రోగ విష వికారములన్ను పోనొట్టును.) 

_ ఈ వై ఉదాహరణములను బట్టి గోవుయొక్క- 

(ప్రాధాన్య మవగతమైనది కదా! ఇళ్లే యితర 

పశున్రలు కూడా ముఖ్యమైనవే. పల్లెటూళ్లలో 

పశువులకు అనుభవము మోద అకుముందుల 

తోను, పసరులతోను వైద్యముచేసి రోగ చికిత్స 
చేయు ఆచారము కలదు. 

పల్లెటూళ్ల లోను, జిల్లా అమే 

లోను 4 పశు వై ద్య శాలలను (పభుతమువారు 
ఏర్పరచి పశురోగ చికిత్సచేయు చున్నారు. 
ఈ  (పభుతమువారి న. పాశ్చాత్య 

వైద్య విధానమగుటచేత, ఆ విధానము 
అక్కడ పశువులు, వాటి నైజము మొదలగు 

స ఆ | వాటిపై నెక్కువగా. ఆధార 

. అంధ్ర దేశమున. పడి 'యుండుటనేత, కొన్ని. అ 
పశు వైద్యము: అ కొన్ని. మనపశు వ్యాధులకు 

ఈ వైద్యరీతులు అనువుగా 

లేన. అందుచేత దేశీయ పాశ్చాత్య పశు 

వె ద్య విధానముల . సమ్మిళితముచేని పశు 

వైద్యము చేయు యువకులు ఆంధ "దేశములో 

అనేకులు బయిలు బేరిరి. ఇట్టి. వారిలో వజం డ 

(శీరోములుగారు ముఖ్యులు. పీరు అంగలూరు 

లో ఆంధ 'జాతీయ పశువైద్య కళాశాల 

స్థావించి, పశు వై ద్యమున విద్యార్థులకు తరిఫీదు 

నిచ్చి, అనేక జలాలత? పశువైద్య పచారము 

చేసిరి, వీరు ఈ వైద్యమునకు సంబంధించిన, 

అనుభవ వైద్య చింతానుణి, - దవ్యజ్ఞానము, 
అంటువ్యాధులు, నేతచికిత్ప, ప్రసవ చికిత్స 

మొదలైన (గంథములు దాదాపు 20 కి మైగా 

(వాసినారు.. పశువుయొక్క- ఆరోగ్యమును జ్యాగ 
తృగా కాపాడుట మనధర ము, ఈ పశువైద్యము 

ఇంకా అభివృద్ధి చెందవలసి యున్న ద్సి, మద్రాసు 

కోయంబుత్తూరులలో (ప్రభుత్టము వారు ఏర్పర ' 

చన వెటర్నరీ ప. . 

వెన చెప్పిన పళోమియోపలి, _ ఆయుశ్వేద, 
అలోపతి, (పకృతి, యునానీ మొదలైన వైద్య 

విధానములకు చెందిన వైద్యులు ఆంధ్రదేశ 

మున తృవ్తికరముగానే పసిచేయుచున్నారు. 
పశువై ద్యమునకు చికిత్సాలయములు మొ త్రము. 

మోద ఎక్కు_వగానున్న వనియే చెప్పవలెను, పశు 
వైద్యము, 'పశువులరోగముల. విషయము (పజలు 

(ప్రభుత్వము అత్యంత శ్రద్ధ వహించవ లను. 

_ *శూవధము కాని చేదియు అవసలేదు * 
ని శేవకల్పములో చెప్పబడినది. సర్వదివ్య 

ములను" పరిశోధించి, బ్రంకను -ఈ వెద్య శా స) 

ములను, విధానములను అభివృద్ధి చేయవలను, 



రోగము ఆ ఆటలు. 
ఈనురో ముసి మనుహు ఆటే 

దేశ మేగతి బాగుపడు నోయ్ ?' 

విషయ సంగహము : ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము - 
మన దేహము, దానియొక్క. [పప్రాముఖ్యత---నిత్యజీవితములో 
కార్లు, నీనిమాలు, (ప్రయాణములు మొదలగువాటివల్ల కలుగు 

చున్న. దైహిక మార్చులు---దేహారోగ్యమును కాపాడుకొను . 
టకు ఎట్టి ఆహారమును భుజింపవలెను.---వార్జా ఆహార నియమ 

ములు---విద్యార్థులకు ఆరోగ్య పరీక్ష. దేశమునకు జాతికి ఆటలు 

గీటురాణ్ల.._ఆం|ధ్ర దేశపు ఆటలు---ఆంధధ్ర దేశములో (ప్రచారము 

లో నున్న విదేశీయ ఆటలు-- విదేశీయ ఆటలలోను వ్యాయానుము 

లోను (వథ్యాతికెక్కిన ఆంధ్రులు “బెన్నిను ఆటలో రామస్వామి 

నాయుడు, [క్రికెటు ఆటకాడు సీ. కె. నాయుడు, జయరామ్ 
" మున్నగు |ప్రసిద్ధాంధ్రులు--ఆం|ధ్ర దేశమున కసరత్తులు, బల్రద 

ర్భనములు, కు స్తీలు-(ప్రపంచవిభ్యాతి కెక్కిన ఇండియన్ 
హౌరిక్యూలిస్ కలియుగఫీమ కోడి రామమూ _ర్తి_కు స్త్రీలలో 

గెలుపొందిన వస్తాదులు పాపోలు వీరవెంకయ్య, | క్రీ శే అల్లం, 

రంగయ్య, శాదుగార్లు--ధనుర్విద్యలో 'కలియుగార్జున అప్పో 
రావు గారు._ఆయుకీణము-( ప్రాణాయామము... యోగ మహి 

మ-.. శేష భట్టరు వీరరాఘవాచార్యులవారి గాలి యీత..--ఆరోగ్య 

మునకు మించిన సంపద అవని లేదు. 

“ఆరోగ్యమే నుహాభాగ్యమన్న " లోకోక్తి 

మనము పరిపాటిగా వినుచున్న దె! శరీరవ్యాయా 

మము, ఆరోగ్యరతుణ (పతిమాననవ్రసికీ ముఖ్యా 

వసరములు. దిర్హాయును, అరోగ్యం గల శరీరం 

వున్న నే నేగాసి మోవసాధనము. కుదురదసి మన 

 ధర్మశా స్తం ఉద్జోషిస్తున్న 

ప్పటికీ అడవి' గాచిన వెన్నెల 
లాగ -న్రన్నది, ఆత్మశుద్ధికి 

చెవాళుద్ధి ఆలంబన, ఆత్మ 

భగవంతుడనే నమ్మకంన్రన్న అతసిసి (పతిష్థించు 

మహాభాగ్యము ! 

వ్యాపించినది 1 |. 

“గురజాడ. 

కొను ఆలయమైన |] రీరాన్ని. గూడ రథ్నీంచుకో 
వలని —— ఆదిలో మానవుడు. బలిష్టుడై, 

పడ్; వ్యాదులను ' కటక. శరీరదార నిం కలిగి 

యేన తన రాజ్యరత.ణకు, తనకొఅకు 

(పతియొక్క_డు వ్యాయామ[క్రీడలు అభ్యసించి, 

శరీరపోషణము _ [క్రమముగ చేసుకొనెడివాడు. 

మన రాజ్యపీళం 0 పరదేకీయులపాలయ్యే టప్పటికి, 

మనలను. మనం రశ్నీంచుకొనవలనిన బాధ్యత 

పోయినది. తర్వాత కా  యంత్రయుగములో 

మానవబల ప్రాతినిధ్యం కొంత త్న కత్తి, 

క[రలు మూలపడినవి. మన చై నందిన. జీవిత 
ములో "నైళ్ళు, కార్షు, (పుయాణములు ముఖ్య 

ములై కొంత దెహ'పటుత్వం, ఆరోగ్యం శ్మీణిం 

చేసినవి. పట్నవాసాలు, మురికిసీళ్లు కిక్కిరిసిన 

జనసివాసాలు, కాఫీహోటళ్ళు, సినిమాలు మొ! 

వాటి కలయికవల్ల అనేక అంటువ్యాధులు, వతమ్య, 

ఉష్మదవక రములై న న కలర్యా మళూచి మొదలై 

నవి అభివృద్ధి “చెందుచున్నవి. ..అడవులలోనే 

ఉండుననుకున్న మలేరియా జ్వరం ఊళ్ల లోసికి 

-వేళకానివేళల ఫలహారాలు 
నాయ్యడం, తినుబండారాలు *దుంగనక దుటనక 

తిన్నదిరా కడుపు” అన్నట్లు, ఏ చెత్తపడిన ఆ 
చెత్త తిని సంతృ'ప్రి వీపడటం, సరియైన. ఆహారం 

శేకపోవడంవల్ల మన ఆరోగ్యాసికి : భంగ 
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ఆంధినర్వస్వము 

కరంగా వున్నది. బలమునిచ్చు (వార్ధా పద్ధతుల 

మోడి) దంపుడు బియ్యం, ఆకుకూరలు, పాలు, 

పెరుగు పండ్లు ఏకాలమున అకాలపు పండ్లు 

భుజించవలెను. (ప్రత్యేకముగా పంచ్లు భోజనము 

తో పాటు తీసుకొను అలవాటు చేసుకోవడము 

(శ్రేయస్కరము. ఉత్తర _ హిందూదెళస్టుల 

అహారం పుష్టికరమైనది.. దాశీణాత్యుల ఆహార 

నియమాలు, శై” త్తరాహుల పశ ల సమి ల 

లితం చెసిన కొత్త ఆహార విధులను అనుస 

రించడం ఉత్తమం. వేళకు ఆహారం లేకపోవడం 

(పమాదకరం, ఆం[ధబేశంలో మెట్ట దేశపు 

మనుష్యులను మూసిన ఒడ్డూ, పొడుగూ, విశాల 

ఫాలం, బలమైన ఎముకలు, కండతిరిగిన కాయ 

ముతో అకర్ష వంతంగా వుంజేవారు.. ఇప్పుడు 

రానురాను యువకులలో విశాల వతుస్థలం, 

దండతిరిగిన దార్ల రసం కలవారు అరుదుగా వున్నా 

రు. దీసికి క సరియైన ఆహారనియమాలు 

అనుస్ట్రించక పోవుటయే ! 

యువకులు బలకరంగా ఉండక పోవడాసికి 

కారణం పాఠశాల జీవితంలో తగిన శిక్షణ లేక 
పోవడమే ! నాగరక దెళాలన్నింటిలోను పాఠ 
ఛశాలలయందు సిపుణులెన వైద్యులచే పరీశీంప 

= వేసి, చికిత్సా సౌకర్యములను 

వారికి కల్పింతురు. 1908 తో 

' ఇంగ్లాండులో వి రులను 

' వైద్యులు పరీవ్నీంచి చికిత్స 

చేయు (ఫణాళిక.. వర్చా టుచేయబడి, అక్కడి 
విద్యాధ్ధలకు అనుతుణం వైద్యసహాయం లభించు 
నట్లు చేసిరి, వారికి ఆరొగ్య పరిశుద్ద ద్య సూత్ర 

లయందు శిక్షణ నిచ్చెదరు. 'పుస్టికర్ణమైన 
ఆహారము వారికి లభించునట్లు ప్రభుత్వము తా 

నముగా చూచు 

ను, (పజల సగటు 

జీవత పరిమాణ 

ము సిర్ ఏండ్లు 

మించని ఈ దేశ 

మున ఇట్టి వసతు 

లు ఇంకా ఏర్పర 

చకవోవుట వవా 

రకరము. చెన్న 

రాష్ట్రములో ఒక : 

ప్పుడు వె ద్యపరీమో వనీధానము లాంఛన[ పోయా F 

ముగా పెట్టిరి, ఇప్పటికైనా అది | క్రమముగా అమ 

లునకు రాలేదు. చేటి౫ నా విద్యార్థులకు వైద్య 

పరీశులు ఏర్పరచి, చికిత్సా సౌకర్యములు కలి 

గించుటవసరము. ఇటీవల పాఠశాలలలో జరిగిన 
పరీశులలో నూటికి 20-25 మందియొక్క_. అనా ' 

రోగ్యమునకు పుష్టికరమైన ఆహారము లేకపోను 

టయే కారణమని 'వెల్లడిమయెనది. విద్యార్థులకు 
ఈ లోటును తీర్పటకు పాఠ సొలలలో సౌకర్య 

ములు కలిగించవలెను, దెళస్థితి ననుసరించి పది 

గంటలకు బడిపెట్టుట మనకు వర్టసయము. అది 

మన పరిస్థి త్రిక పడదు. (పాతఃకాలము చదువు 

కొనుటకు ఆరోగ్యకరమైన, అనువైన సమ 
యము, (ప్రజారోగ్య మున్న పొందించవలెన 

సిన పాఠశాలలలో ఈ సంస్కరణ అవసరము, 

fe వ్యాయా విద్యలో కృషిసల్సిన 

ఆంధ యువకుడు. 

దేహ పోషణార్థము పనికివచ్చు కొన్ని విషయ 
ముల మనము పట్టించుకో 

నుట లేదు. శరీరపోషణకు 
సరియైన ఆహార ముండవళె 

| నుగడా 1! రైలు నడచుటకు 
బొగ్గు, నీరు కావలెనుకదా ! ఇదిగాక మన ఆహా 

ఆహారములో 

పుషికరమెన జేది 1 
ల డు 



వలెనసి, “అన్నం 
అపర. మల్లపువ్వుల లాగా 

వుండాలి” అసి 

బయ్యా పొట్టు, 

చట్టు మొదలైన 

బలవర్థకాలను కడి 

శ్రీ దొడ్ల రంగారెడ్డి, బుచ్చిరెడ్డి గి, ఊకవండి ఒడ్డిం 
పాలేరు. విమాన ఫో పైలట్ చుక తింటారు. 

ఆఫీసరుగా వున్నారు. జ / 
కొందరు “మానా 

డు నిమ్మకాయంత అన్నం, ఆని సిరికాయంత 

పచ్చడి నంజుతా bs డంటారు ? +“ “అర ఒక 

మర్యాద, నాజూ3ె పోతున్న ది. కూరగాయల 

నుడికించి నీరు పారపోని తాళింపు వేయుదురు. 

' ఇవి తెలియకచేసే పనులు. ఆహారవిషయముల 
(ప్రాముఖ్యము ఇక్కడ వివరించిన మంచి చెడ్డలు 
'తెలియగలను. శరీరగృహూమును. దిట్టపరచు. అః 
రమే పుష్టికరమైనది. 

పనులు. 

ఈ ఆహారము అయిదువిధములు (1) మాంస 

కృత్తులు : (గుడ్డు పాలు పెరుగు మినుములు, 

మాంసము మొదలగునవి, (గ) కర్చనోద జనిత 

ములు: విండి, లేనె, "బెల్లము, చక్కెర మొద 

లగునవి, "తేజ అమిత విలువై నఆహాోరం. 

మనకు తేని వాడకం అనాదిసిద్ధమైనది. "కానీ 

పంచదార. తక్కువఖరీదులో రావడంచేత -ఈ 

ఛచాడం తగ్గిపోయినది, గత శతాబ్దంలో మాన 

'వుడు ఏడాదికి ఎసిమిదిపోనుల పంచదార ఉప 

'యాగించేవాడనీ, ఇప్పుడు వకేటా 112 పౌనుల 

పంచదారను ఉపయోగిస్తున్నా డనీ పాశ్చాత్య 

శా స్ట్రవే త్తలు 'లెక్కవేశారు. - చేడు మాన 

రమునకు ఒక -విచి. 
(తమైన అందం కా 

ఆరోగ్యము, ఆటలు 

వుడు. ఏడాదికీ 1 పౌనుల' తేనె. నుప యోగి స్తు 

న్నాడు. ' సూర్యకాంతిలో. పువ్వులనుంచి. శేన 
టీగలు కూర్చిన తేనె లేనెప పట్టులో కొన్ని 
మార్పులు పొందుతుంది. అందులో ఎంజిమోనస్ 

అసి వీలువబడే రసాయసిక పదాం చేరుతుంది, 

లావ లోజ్్ డెక్ సజు అనే మధురష వ 

తేనెలో చేరివున్నవి. . ఇవి [శమ లేకుండా సుల 
బీర్లమై, జీర్లకోశానికి, పుష్టిసిస్తాయి. 

బలహీనమైన గుండెకు తేనె బలం ఇస్తుంది. 

న్యుమోనియా జ్వరం కట్టుతుంది. విరివిగా తేనె 
ఉపయోగించడం -జేయింటికి మేలు! 

(క) చమురులు: నూన, నెయ్యి, కొవ్వు 
మొదలైనవి. (శ్రీ ఖసిజ దవ్యములు. (క్) జల. 

ము, ఈ వ చెప్పిన న భా (పతి 

వస్తువులోనూ _ ఉండను. అందుచేతనే వివిధ 
ఆహారపదార్థాల మిశ్ర భోజనం చెయ్యాలి, 

ఇవిగాక శాస్త్రజ్ఞులు వటీవల చేహ పోవణకు 

ముఖ్యమైన కొస్ని పదార్థములను సిరూప్ం 

భంగా 

(శ్రీ త చౌదరి (ఒంగోలు), విమాన శాఖలో వై పైలట్ 

ఆఫీసరుగా కరాచీయందున్నారు. 



ఆం(ధ్రచేశమునందలి. మల్లులు, 

వూరు, అవి విటమినులు. మనము నోధుమ, చేశానిక్సీ తల్ (పాణానికీ ఆటలు నుఖ్య 

జొన్నలు, మొక్క-జొన్నలు, యవలు, ఇామలు, ములు. ఆటలు పుష్ట పీసీ సౌష్టవాన్నీ థ రీరాసికి 

బియ్యం మొదలైన రెండుమూడు రకములు సమకూర్చును. మనస్సుకు విలాసాన్నీ, సంఘానికి 
మిశ్రమము జేసి భుజిస్తాము.. వీటిలో కొన్ని ఐక్యతనూ ఇచ్చేవి ఇవే ! (ప్రతి'దేశస్థులకూ, జాతి! 
దంపుట్క విసరుట్క సంస్కారము మొనని వారివారి త గీటురాళ్లు 
లేకుండా ఉపయోగించవచ్చును, ప్రతి ఛాన్యము ఆటలు-పాటలు గాన్రంటవి. పాశ్చాత్య జ్ 
యొక్క ఊకకు క్రిందపొర ఉండును, బీజస్థానము _. ములలో యువకులు, పీన్నలు 
నందును మంచి పుష్టీగల పదార్థమున్నది, క పెద్దలు, . శ్రీలు, యుద్ధముల లో పాల్టొొనుటకు 
పోకుండా దంచిన 'చేబియ్యం “వంటకు మంచిది. కారణం వారికి నేర్చిన అత నైనిక 'నీకిణలే, 
మరబియ్యము_ ఉపయోగించిన ఈ పదార్థము మనకూ ప్ర పూర్వం నుంచీ వచ్చే ఆటలు డఉిన్నని. 
లేమియు లభ్యముకావు. పచ్చికూరలు ఆకు అందులో చరిత్ర (పనీద్ధమైనవి కొన్నివున్న వి, 
కూరలు, పప్పుదినుసులు భుజించవలెను. కూర బొంగరం-అం కే వల్నాటి వీరుడు చాలచందుడు 
గాయలు భుజించని వారికి దంతర క్ష [సావము కాపుకు వస్తాడు. మన ఆటలు: చెడుగుడు, 
అధికము. నికృష్ణాహారము భుజించు. స్త్రీలకు ఉప్పాట్క కీ కోతి కొమ్మంచ్చి ఈత, 
గర్భిణీవ్యాధులు అధికముగా నుండును. ఎనా పరుగు, గోలీలు, బంతి, బొంగరము, గాలిపడగ 
మిల్ పాతల వంటకు ఉప యోగి స్టే _ పేసలు మొదలై నవి. పెద్దలూ వీల్ల లూ అడుకొ నేవి, 

లు ఆరోగ్యానికి మంచివి. వ్యయంకూడా పీటికి తక్కువ. . విజీయుల ఆట 
ఉడికించిన పదార్గము 'లవలె. బంతులకు, * . వ్యాట్లకూ, "బన్ని సుకోర్టు 

. ఆయురారోగ్యముల అభి లకు-వందలవందలు వెచ్చించనక్కగ్లైదు. డబ్బు 
వృద్ధి పొందించుటకు . . ఉత్తమమైన ఆవోరము 
భుజించవలెను ME వచ్చును"! ఇంకఇండ్లలో స్తీ ) పురుషులు, పిల్లలు 

పోయకుండా సమిష్ట్రీ మిద అందరూ ఆడుకో 



క్రికెట్ ఆటలో జగద్విథ్యాతి పొందిన మేజర్ 
నీ. 3. నాయుడు. 

కలిసి ఆడుకొనేవి దశావతారాలు, చదరంగం, 

సోపానపటం మొదలె నవి, ఆడపిల్ల లకు 

తొక్కు_డు బిళ్ల, గొబ్బి ఆట, దాగుడుమూత, 

తల పెళ్ళి నున్నవి. 

వీనిలో కొన్ని ఇప్పుడు పోయి, విదేళస్టులు 
ఆడు ఆటలు, ' (డిల్లు (పణారంలోకి వచ్చి 
నవి, ఈ ఆటలలో ముఖ్యమైనవి ఫుట్బాల్, 

బ్యాట్స్మింట౯, ఇన్నిన్క్ (క్రికెట్ హాకీ 
సోలో; ఇవికాక స్పోర్టు కొన్ని. మొ త్రము 

మోద ఈ ఆటలు అన్ని [గావమములకూ అల్లుకుం 

టున్నవి. ఇవి వ్యయప్రయాసలతో కూడిన 
ఆటలు. అయినను ఈ ఆటలు పట్న వాసులు 

ఎక్కువగా ఆడెదరు. పాఠశాల, కళాశాల 
విద్యార్థులు తరచు ఆడుముందురు. 

విదేశపుఆటలలో గూడా ఆంధులు వన్ని 

శకెక్కిరి. శ్రిశట్ ఆటలో మేజర్ సి, క, నాయుడు 
గారు ఇంగ్లాండు మొదలైన 'పాళ్చాత్య "దేశము 

లలో అశేషమైన ళీ దీని 

విబేశపు ఆటలయందు సంపాదడించిరి. మొదటి రోజు 

విదేశములలో లలో [ప్రశ స్తమైన (క్రికెట్ ఆట 
క్రీర్షిగడించిన గాడు “జయరామ్.” 1911లో 
ఆంధులు హిందూ దేశపు ఆటగాళ్లు 

"మొదటి ప పర్యాయం ఇంగ్లాండు 

పోయినప్పుడు జయరామ్ వారిలో ఒకడుగా ఎన్ను 
కొనబడెను, ని, 'రామన్వామిగారు ఇంకొకగొప్ప 

కీకెట్ ఆటగాడు. 1936 లో విజయనగరం మవా 
రాజకుమార్ సర్ విజయగారు, హిందూ టేళవు 
ఆటగాడ్ల ను ప్రంగ్లాండు పోటీలకు తీసుకుని 
పోయిరి. పోలోఆటలో బొబ్బీలిరాజాగారు, 
ఐ, వి, రామారాన్రగారు ఖుటికులు. 

ఈ కసరత్తులలో వ్యాయామాలలో అనన్య 
మైన కృషిజేని పరమపదించి, ఆకాశంలో ఆం 

ధులకు వేగుచుక్క_లాగ వున్నవారు అకలంక 
బలసంపన్ను లె "లన కోడిరామవమూ _ర్రిగారు, _చార్చ 

ల్యం, నిర్వీర్యం, ని స్పేజం నాశనంచేసి. నల భె 

+ కలియుగ భీమ, షరియా హెర్క్యూలిస్ 

కీ. శే. శ్రీ కోడి రామమూర్తి. 
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అఆంధోసర $ న ము 

ఆజానుబాహుడైన వస్తాదు (శ్రీ కోడేటి రాజు. 
రెండు అంగుళాలవ్లాతీ, చెక్కి-దిద్ది న శలాపతివు 

వంటి కండపుక్టితో కన్నుల పండుగచేసినట్లు 

నిండుగా వుంజేవారు. కొడిరామమూ ర్తి అంచు 

(ఇండియన్ హౌర్క్యూలిస్) అని విదేశ స్గులు తమ 
నిఘంటువులలో |వాసుకుంటారు, * అంధు)లలో 

గర్వించదగ్గవ్య క్తి. వనుగలు, పెద్ద బరువులు 
మోయడం, మోటారుకారు ఆపడం, మొదలై న 

అసమానమైన, అనన్యమైన (ప్రజ్ఞలు వీరికి అలవడి 
నవి. విరి సర్క-ను వేరు ఆజాలగోపాలము 

విన్నారు. వీరిశిష్యులు (పోఫె 

(| స్థాపించి ఎక్కువ కృషి జే 

సక మంకటా. శన్యబ్బం నుందియువకులను, ఇంద 

లను బయలుదేరదీసినారు. గామా కు ఇంగ్లాండు 

[తోవచూవీనది రావుమూ ర్టీగారు. వీరి అంకు 

రార్పణతో అనేక చోట్ల బాహు బల్యపదర్శనాలూ, 

తాలింఖానాలువెలసీనవి. ఆరోజులలో బాహుబల 

(దర్శకులలో (ప్రముఖులు వైశ్యులలో కంభం 

పాటి క న్నయ్యగారు (ఏలూరు, క మ్మువారిలో 

మాగంటి చిన సుబహా కంగారు చాటషరు, 

త్నత్రియులలో కోడేటి రాజుగారు బయలు చేరిరి 

గుంటూరులో ఇంకాఇతర్మతా చాలామంది 

యువకులు -ఈ పంథాలో 'పర్మిశమ చేసినవారు 
న్నారు. కుస్తీలలో కూడా వస్తాదులను కోడ్డి 

'రామనూూ ర్రిగారు తయారువేసిరి  తాలింఖా 

నాలు లేక అఖాదాలు అనేక చోట్ల ఏర్పడినవి, 

వ్యాయామసంఘములు చిగురించినవి. కు స్తీలు 

గుంటూరు, బందరు, కడప ఏలూరు, రాజము 

"హేంరదవరములలో ఎక్కువగా జరుగుచుండును, 
అంధ)ిచోములో అనేక చోట్ల కు నీల గెలిచి 
విఖ్యాతి పొందిన గౌరవ కుటుంబీకులు, వలూరు 
వాసి పాపోలు ఏర వెంకయ్యగారు. వీరికి అనేక 
మంది శిమ్యులుగలరు. ఏలూరులో కొన్నాళ్లు 

వ్యాయామ సంభుంచారు కు స్తీలు, వ్యాయామ 
పోటీలు బహుమతులు పెట్టి జరుపు చుండిరి, 
అంధ) దేశ పు ఫహిల్వానులలో కొందరు: పశ్చీవు 

గోదావరిజిల్లా ' బిర: వెంకయ్య, రమణయ్య, 
కోడైేట్రి వెంక[టాజుగార్లు, బందరులో రంగయ్య, 
ఏరాస్యామి, ఖాదు, సోమయ్యగార్లు ; పాలకా 
ల్లులోకొమూూ రి సత్యంగారు 5 రాజమండిలో 
పోతులూరి వీరాస్వామి, చిన స్వామిగార్లు ; 
గుంటూరులో అల్లం, కత్తుల భావన్నా నారా 
యణ గార్లు ; కడపలో నాగయ్యగారు 5 వీరు 
శాక. అనేక మంది అనేక, చోట్ల కుస్తీలు 
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గెలిచిన వారు 

అనేక వర్ణము 

లలో నున్నా 

రు. కొంత 

నుంది ఇప్పుడు 

బజం౦ంగుళూరు 

లో ఇంగ్సీ ప 

శాండో పద్ధతిని 

కుస్తీ చేర్పుకా సే 

నుచున్నారు. 

ఆంధ) "దేశ 

ము, అదిదాటి 

యావత్ ఫార 

తదేధము విలు 

విద్యలో తన 

(శతిభ వాటిన 

గుండనరపు 

స్పారానుగారు, 

ప ల 
కలి 

జుగారు కూడా విలు 

శ్రీ పాపోలు వీర వెంకయ్య, 
లి 

_ఆం(ధ్రదేళ (ప్రఖ్యాత వస్తాదు, మల్ల విద్యా. మవాగ్క 

(ప్రవీణులు, ఏలూరు. 

డని చేరు శెక్కిరి. 

విద్యా పారంగతులే ! 

క త్తి కృరతిప్పుట మొదలైన పనులు చేయు 

వారు అనేకులున్నారు. [పతి గామములోను పాఠ 

ఆశాల, గంఛాలయముతో పాటు వ్యాయామము 

చేసికొను తాలింభానా కూడ ఉండుట అవసరము, 

సాధారణముగా యోగులు (పాణాయామ 

మువేస్తి వేలకొలది సంవత్సరములు (బతికి 

యున్నట్లు మనము విన్నాము. (ప్రాణాయామ 
ముచేసి శ్వాసను స్మిగహించుటచే ఆయుర్వృద్ధి 

ఆం గ్య, ఆటలు 

యగును. మనము మనోనిగహముచే శాస 

మును నృధాచేయకున్న వా 

(పాణాయామము. లును, సాధారణముగా మూ 

ఆయుత్నీణము- ట్లాడునప్పుడు 8 అం. శ్వాస 
యోగమహుమ= ములోన ప్రవేశించి, 12% అం, 

గాలియోత శాస్వ్రము బయటకు వచ్చు 

చున్నది. ప పరుగెత్తుట యందు 
27 అం. శాషసములోన ప ప్రవేశించి 54 అం. శ్వా 

సము బయటకు పోనును, నిదలో 18 అం. శ్వా 
సమునస్ట్రము, సంభోగ కాలమందు 64 అం. జ్యా 

సము బయటకువచ్చి 24 అం, ఛా(సములోపలికి 

ప్రవేశించును. ఈ విధమేగా ఆయువీ,ణముకలు 

గుచున్న ది, శాషసముబంధించుటకు యోగా సనము 

పకరించును, వ స్పికర (ఎనీమా వంటి ప్ర క్రియ 
నభ్యనించుటవల్ల |క్రిందకడుపుకు మంచిబలము 

కలిగి (వేగులు శుభ్రపడును. యోగవిద్యవ ల్ల 
దీర వ్యాధులు కూడా కుదురును, ఇటీవల ఆసన 
(పక రణముల వి స్పరిం 

చి *గాలియీతి (నీటి 

లోవలె గాలిలో ఈ 

దుట) అను ఉత్కృు 

ట్ [గంథమును ఒం 

గోలువాసి శెవభట్ట 

రు ఏరరాఘవావారి 

గారు (వానినారు. 

అఇవస్నియు యాగ 

శొస్రుమున చెప్ప 

డిన ల! (సాణాయా 

మము చేసి ఆయు 

న భట్టి పెంవెం మ న? గ 

దించు కొనవచు* ను, ఢ్రీ నాయుడు వెంకటనారాయణ, 

యువకులలో గొప్ప వస్తాదు, 

అన్ని స ౦పదలక న్న ఏలూరు. 

ఆరోగ్యమును మిం'ఛిన సంపద అవనిలో లేదు 
శ్ 
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(న్లూల రూపము 

శీ పింగళి లకీకాంతం ఎం, వ, (ఆంధ విశ్వకళాపరివత్ ). 
విషయ సంగవాము ఏ __౪ంధి-తెలుగు - తెనుగు 

శబ్ద విచారము ; థాషోత్పత్తి విచారము; సంస్కృత భవమా? 
ద్రావిడ భాషయా ? సంస్కృత శికలో పెరిగిన (ద్రావిడ భాష 
యని బహువండిత సమ్మతమైన నీద్ధ్దాంతము ; ఆంధ కవిత 
(ప్రాచీన కాలమందే పుట్టినను స్థిరమైన కవితారూపమును కల్పిం 
చిన ఆదికవి నన్నయభట్టు ; నన్న యయుగము_ 11 వ శతాబ్ది, 
వైదికయుగము; నన్నయ భారతరచన సంసాత భారతమునకు 
యథోచితానుసరణమేకాని యథామాతృకము కాదు; 12వ 
శతాబ్ది, శై వయుగము ; నన్నెచోడుడు, పండితారాధ్యుడు, సన 
నాథుడు ; నన్నెచోడుడు కవిరాజ శిఖామణి, అతని కుమారో 
సంభవము ఉత్తమ కావ్యము ; పండితారాధ్యుని కావ్యములలో 

శివతత్త్వసారమొక్క కే దక్కినది ; పాల్కురికి సోమనాథుని 
కావ్యములందు కావ్యాంగములన్నియు దేశీయములే; ద్విపద 

కావ్యమునకు గౌరవము తెచ్చిన మహనీయుడు ; తిక్కన 
యుగము-18 వ శతాబ్ది ; ఇందు మొదటి (గ్రంథము కోన బుదా బుద్దా 
రెడ్డి రచించిన రంగనాథరామాయణము ; _ చరిత్రయందును, 
వాజ్యయమండును పసిద్ధపురుషుడు తిక్కన సోమయాజి ; ఇతని 
మొదటి కృతి నిర్వచనోత్తర రామాయణము ; రెండవది భార 
తము ; అచ్చ తెలుగునకు (పళిష్టసంపాదించినవాడు ; ఇతనికి 

పరోక్షముగా కేతనయు, ప్రత్యక్షముగా మారనయు శిష్యులు ; 

'ద్విపదరచనను పునరుద్ధరించినవాడు గౌరన ; 
'నాటకమునకు' శ్రీనాథుడు నాందీళ్లోకమును పఠింపగా నిల ల్ల లమళ్ఞి 
'వినవీరన శృంగారశాకుంతల రూవమున ప్రస్తావన కావించెను, 
' చార్శిత్రాత్మక్టములై న చిత్ర, 

_ జక్కన, అనంతామాత్యులు ; శి సంస్కృత నాటకములను ) ప్రబంధ 

కేతన దశకుమార చరిత్రము కవితానె నై పుణ్యము గలది ; మారన 
మార్క_ండేయ పురాణము తర్వాతి మనుచరిత్రాది [ప్రబంధములకు 
మూలప్రకృతి ; ఎజ్జనయుగము (1800-1850) ; నన్నయ 

విడిచిన అరణ్యపర్వము పూర్తిచేసి భారతమునకు అనుబంధ 
ముగా హరివంశము రచించి సంస్కృతమునకును, అచ్చ తెలుగు 
నకును మధ్యస్థ్రమెన కై లిని సమకూర్చుకొని నృనీంహ పురాణము 

రచించి, (ప్రబంధ రచనకు మార్గదర్శి యగుటచే, ('ప్రబంధకవిత్వ 
నొావనాచార్యు 'డనుబిరుదు పొండెను ; ఇతని సమకాలికులు 
భాస్కరుడు, నాచన సోముడు; [శీనాథుని యుగము (1850 
1500) ; తిక్కన తర్వాత పేర్కొనదగిన విద్వళ్ళావి [శీనా 
థుడు ; కవి సార్వభౌమడు, భీమఖండములో తన దేశవర్గనలను 

' పొందుపరచెను ; ఆతని క్రీడాభిరామము ఆంధీసారన్యత హరతి 
మొదటి హేళన కావ్యము ; (ప్రబంధరచనకును శ్రీనాథుడే. మార్గ 
దర్శకుడు ; పోతనామాత్యుడు ఆంధ కవి (ప్రవక్త కలలో ద్వితీ 
"యుడు ; (శ్రీకృష్ణుని త _త్త్వమును గానము చేసి, ఆంధు)ల మనో 
లోకమున వరివ _ర్తనము గావించిన భాగవతక ర ; వెనుకబడిన 

(ప్రబంధ మహో 

కథాకావ్యములను రచించినవారు 
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F న WwW, WW ఎ ఇ ఆంధ సర్వన్యము 

ములుగా అనువడించీగవోరు నంది మల్లయ, ఘంటపసీంగన 4 

వీరిలో పురాణేతిహాసోచితమైన సాధుత్వము తగ్గి ఆలంకారిక 
శెలి ఏర్పడినది ; కృష్టరాయలయుగము (1500-1600) ; 

(పజంధలత పుష్పించి ఫలించినది ; కృష్ట దేవరాయలు రాజు, 

పండితుడు, కని, విద్యాహోషకుదు ; ఆన్థానకవులు అష్ట దిగ్గజ 

ములు ; ఆంధికవిరావితామహుడు అల్ల సాని పెద్దన ; అతని 
మనువర్శితము ళాంతశ్ళంగారములు సంగమించిన తీర్ధము క 
ఆస్టానమంచే కౌక అంతఃపురమందును చనవులందిన నంది 

తిమ్మన పారిశాతావహరణము నాయకరాజుల కాలములో వెలసీన 
వ్మిపలంభ శృంగార కావ్యములకు పార్గదర్శకమయినది; అయ్య 

లరోజు రామభద్రుడు, మాదయగారి మల్ల న 
3} అ 

a 

ప న్ను ల 

సు, సానా. ise dinate > MRS 

: కొంతవిశిష్టతగల కవులే; ధూర్జటి కాళహస్తి 
(1 మహాత్మ్యము అతని లోకవృ ్ రిపరిజ్ఞానము 
/ |. నకు నిదర్శనము ; ఆతని కాళహ _స్టీశ్వర 

| శతకము ఆతని కీర్తి అజరామరము చేయ 
గలదు ; ఈ యుగమండలి కవివర్షమనెడి 
మణిహారమునకు మేరుపూస _ శ్రీకృష్ణరా 
యలు ; 

శి 

న్ కా య 

అతని ఆముక్తమాల్యద అతని 

సాహిత్యకీ రికి ధ్వజ పాయమైన కావ్యము ; 
సంకుపాల నృసింహకవి అష్టదిగజములలో 
చేరవలనీనవాడు ; రాధామాధవకవి చింతల 
పూడి ఎజ్జనార్యుడును, కృంగారమల్ల ణమును 

రచించిన ఎడపాటి ఎజ్జనయు గొవ్పకవులే ; 
వింగళ సూరన ; శ్లేషకవిత్వమునకు పరి 
కామరూపము అతని రాఘవపాండవీయము ; 

.. తర్వాతి ద్వ్యర్థి. (త్యర్థి కావ్యములకు మార్గ 
దర్శికము ; ఆతని కళా పూర్ణోదయము 
నూతన శిల్పనై పుణ్యము కలది. నాయికా 

(పధానమెనకావ్యము; ఆంధ్ర కవుల వస్తు 
నిర్మాణ శక్తికి ధ్యజపాయ మైనది అతని 
(ప్రభావతీ (పద్యుమ్నము ; రామరాజభూవ 

నా ణుడు రచించిన వసచర్విత ఆంధ్రకావ్యము 
తిక్కన లేఖిని ఒర లన్నిటను ప్రొఢసాహిత్యము ఎక్కు_వగా గల 
| ల్ . మహాకావ్యము; తెనాలి రామకృష్ణకవి కావ్య 

ములంతు. పాండురంగ మాహాత్మ శ్రమే అతని యశమునకు నిధాన 
మైనది. పారంగు తమ్మయ, చదలవాడ మళల్లయ శృంగార 
హాస్య(వధానములుగా పరమభ ము డగు విపనారాయణ చరితము 
రచించిన సాధురచయితలు ; కందుకూరి రుదయ సాంఘిేత్రి 
పృ త్తమును (వదింధించిన స్వతంక్రుడు ; అతని మృగ్రీవపట్టాభి 
షేకము యక్షగానము, ఇదియే యక్షగానరచనకు ప్రారంభము 
కాబోలు; పొన్నగంటి తెలగన్నకు గల ప్రత్యేకత అచ్చతెలుగు 
శావ్యఠరచన----దకీడాయధయుగము (1600._1775) మూలప్పరు 

దడా ల అజం... ఆకా్తూంరారాతనకారారు నర యయాదాలాదాలం అయాం వం 

టకా. ag! 

షుడు రఘునాథరాయలు కవి, పండితుడు, కవీపండీత పోషకుడు, 

వాల్మీకి చరిత్రను [ప్రబంధించిన కవి; తంజావూరు ముఖ్యసాహి 

త్య కేంద్ర మయినది; ఈ యుగలక్షణములు ; నీతి బోధకు 
సంబంధము లేనికళాసౌందర్యము, విలాసతత్పరత, శృంగార ప్రియ 

త్యము, హాస్యచతురత ; చేమకళూరకవి విజయవిలాసము తంజా 

వూరు తెలుగులోని లాలిత్య మెట్టిదో చూపును; రఘునాథుని ఆస్టా 
నమునలంకరించిన కవయిత్రులలో మధురవాణి, రామభద్రాంబ 

ముఖ్యలు; రఘునాథుని కుమారుడు విజయరాఘవుడు పెక్కు 

యక్షగానముల కర్త; ఇతని కొలువుకూటమున వన్నెపెట్టిన కవ 
యి్రి రంగాజమ్మ; క్షేత్రయ ఇతని మిత్రుడు. విజయరాఘవుని 
కుమారుడు మన్నారుదాసుకూడ యక్షగానక_ర్రయే; ఇతనితర్వాతి 
మహారాష్ట్రరాజులును ఆంధ్రకవిపోషకులే; వారి కాలమున యక్ష 
గాన రచన ఎక్కువయినది; ముద్దు పళిని రాధికాసాంత్వనము శం 
గార పబంధములలో మిన్న; వి_ప్రలంభశ్ళంగారమును వర్షించి 
నది; మధురలో తిరుమలనాయని పోషణలో ఆం|ధకావ్యరచన 
ప్రారంభించినది, అతనికిని అతని కుమారునికిని ఆనస్టానకవిమైన 
లింగనమఖి శ్రీరామేశ్వరకవి సత్యభామా సాంత్వనమునుు వెలి 

దండల వేంకటపతి శృంగారరాధామాధవమును 
పాండ్యరాజకవి విజయరంగ చొక్క._నాథుడును కవి, విద్యాపోష 

కుడు; అతని సేనాపతి సముఖము వేంకటకృష్ణప్ప ఖండకావ్య 
మనదగు రాధామాధవసంవాదము రచించెను; కృష్టప్పనాయని : 
మిత్రుడు శేషము వేంకటపతి తారాశశాంకమను కేవల శృంగార 
(పబంధమును రచించెను; మధుర వచనరచనలకు (ప్రనీద్ధికెక్కె_ 
ను; [పొఢరచనలతోపాటు ప్రజాసామాన్యమునకు సులభమైన 
రచనలును గల వచనకావ్యములు పుట్టినవి; సుదుకోట. రఘు 
నాథతొండమాన్ రాజకవి, పార్వతీ పరిణయ కర్త; నుదురుపాొటి 
కవివంశమునకు ఆక్రయమిచ్చెను; త్యాగరాజు అవరపోతన; 
సారస్వతాలయమునకు నువర్ణశిఖరము; అతని కీ ర్త్షనలు ఆంధు 
లకే కాక అరవలకును ఆదరణీయములు. కీణయుగము 
(1775-1875) రాజ్యక్షీణలక్షణము కవిత్వమునళును పట్టినది; 
కవులలో భావదాస్యము, అనుకరణేచ్చ ఎక్కు.వయినవి; వారిలో 
ఏమా(త్రమేని గుణముగలవారు కంకంటి పాపరాజు మొదలయిన 
కొలది కవులు; పాపరాజు రచించిన ఉత్తరరామాయణము వస్తు 
తత్త్వమును బట్టి పురాణమే అయినను శలినిబట్టి ప్రబంధ మన 
వలెను; పుష్పగిరి తిమ్మన ఈ (గంథభరచనలో సాయముచేసిన 
వాడే కాని ఈ (గ్రంథమును రచించినవాడు కాడు; ఆతని సమీర 
కుమారవిజయమందలి శైలి వేరు; కూచిమంచి తిమ్మకవి (శ్రీనా 
ఛునితర్వాత రెండవ కవిసార్వభౌముడు; అచ్చతెనుగు రచనలను 
పునరుద్ధరించినవాడు; ఇతని తమ్ముడు జగ్గకవి రచించిన చంద రేఖావిలావము హేళనకావ్యమను పేరికి తగని మోటు గంథము; " 
వక్కలంక వీరభద్రకవి రచించిన వాసవద త్రాపరిణయము కోంత ' 
కవిళానై పుణ్యము గలది; అడిదము సూరకవి రచించిన కవిజన 

రచించిరి; 
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రంజనము ఇంకొక పీల్లవసుచరిత్ర; చిత్రకవి సింగనార్యుని బీల్లీ 

ణజీయము మొదలయిన కొన్ని కావ్యములు దకీణాంధ్రకావ్యముల 

ఛాయలు గలవి; శ్లేషకావ్యములు, రెండు, మూడు, నాలుగర్భములు 
గల కావ్యములు ఎక్కు_వయినవి; అందు పిండిపోలు రష 

కవి రచించిన రావణదమ్మీ యము "పీరుపొందినది. ఈ యుగాంత 

మున ఖ్యాతికెక్కిన కవి మండపాక పార్వతీశ్వర శా స్తీ); అందరి 
కంచెను ఎక్కు_వశతకములు రచించిన కవి ;--శతకరచన విచా 

రము; వేమనయోగి శతకములు; ఆధునికయుగము (1875. *=) 
ఇందు [పాచీనలక్షణము గలసాహిత్యము కొంత నవీనల క్షణము 

గల సాహిత్యము కొంత; గోపినాథుని వేంకటకవి ప్రాచీనఫక్కిని 
యథామూలముగా వాల్మీకి రామాయణమును ఆంధ్రీకరించెను. 
ఇతనివలెనే దాసు శ్రీరాములు, తిరుపతి వేంకపేశ్వరులు, ్రిపు 
రాన తమ్మయదొర, (శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శా స్తీ), వావిలకొలను 
సుబ్బారావు, జనమంచి శేషా దిశ ర్కగార్లు పృురాణములే కాక 

(ప్రబంధములును ప్రాచీనలక్షణమును అనుసరించి రచించిరి. 

పూర్వఫక్కిని రచించియు తమ కృతులకు నూతనత్వమును అపా 
దించినవారు తిరుపతి వేంక'కేశ్వరులు; వీరి వాక్కు ప్రాచీనసరళికి 
భరతవాక్యము, నవీనసరళికి నాందీవాక్యము; [కొ త్తపోకడలలో 
వచనము, నాటకము, భావకవిత్వము పేర్కొనదగినవి; వచనము 
నకు చిన్నయసూరి భగీరథునివంటివాడు; కందుకూరి వీరేశలింగ 
ముగారు మార్గదర్శక్షలయిరి. వారి రాజశేఖరచరిత్రము తెలుగులో 
మొదటి నవల; అనుయాయులై న చిలకమర్తి లక్ష్మీనరనింహము 
గారుకొన్ని సాంఘిక చారిత్రక నవలలను రచించిరి. ఉన్నవ లక్ష్మీ 
నారాయణగారి మాలపల్లి సాంఘికనవలలలో ప్రనిద్ధిపొందినది; 

ఇంకను మరికొన్ని నవలలు, కవుల చరిత్రలు, విమర్శలు మొ॥; 

నాటకములు. దార్వాడ కంసెనీవారి రాకతో పుట్టినవి-నాటకక ర్ర 
లు ; భావకవిత్వములో కొంత పృరస్కొారార్హ మైనది లేకపో 

లేదు. నేటి సోరస్వతము బహుముఖముల వృద్ధిపొందుచున్నది : 

ఇందేదినిలచునో భావికాలమున నిర్ణయమగును.-==-—. 

చేకభావలందు. తెలుగు లెస్స” అని గశ్రీనాథాదు 
లైన మన వూర్వూలచేతేను, “Italian of the East ” అని 

పొళ్చాత్య శబ్దవే తృలచేతను ము_క్షకంఠమున (పశంసింపబడిన 

మన యో భాషకూ ఆంధమవునియు తెలుగనియు తెనుగ 

నియు మూడు పర్యాయపదములు కలవు. వీని వ్యు్పత్తు 
లనుగహార్చి సెక్కు. మిమాంసలు జరిగానుగాని అవన్నియు 

నిశ్చిత జ్ఞానదాయకములు కాకపోవుటచే యు కి సంపన్న ము , 

లైన ఊహలుగా మా(త్రమే పరిగణింపబడుచున్న వి. ఆ 

చర్చల నన్నింటిని పునరుద్ధరించి మణికొంత (ప్రసంగము 

"పెంచుట అనావశ్యక మగుటయేకాక అపేవీతముకూడ 

కాదు. కొని ఒక సంగతి ఈ మూడు పదములలో 

స ™ 

“తెనుగు "తెలుగు ఆనునవీ రూపాంతరములే అనియు ఆ 

పక్షమున మన భాషకు రెండే పర్యాయ పదములుండుననియు . 
ఈ శెంటిలో ఆంధ్య్ర)మనునది మొదట రాజ 

పరముగా పిమ్మట దేశపరముగాా ఆపె దేశభాపాపర 

ముగా (ప్రమాగింపబడగా తెనుగనునది మొదట దేశపర 

ముగా పిమ్మట (పజాపరముగ్యా ఆపై వారి భాపాపర 

ముగా వాడబజెనని అనుమానించుట కొంతేని 'సమంజస 

ముగా తోచుచున్నది, 

ఇక పేరువలెనే మనభాష పుట్టుకయు వివాద(గ్రస్థము 

గానే యున్నది, ఫూర్వ పండితులున్సు తన్మతానుయాయు 

లైన కొందజు ఆధునిక పండితులును మనభాహ సంస్కృత 

భవమైన ఒక (ప్రాకృత విశేషమని నిరూపింపగా కాళ్ళ్వెల్. 

పండితుడును ఆతని అనుయాయులై న మటీ కొందజు ఆధు 

నిక పండితులును ఇది (ద్రావిడ భాహికుటుంబములోనిదే 
యని వాదించుచున్నారు, ఈ రండు మతముల వారికిని 

తమకు తమకు తగినంత యు క్టీసంపదయు కలదు. వాం 

నను కేవల వివాదము కొజకుకాక సత్యా స్టేహణ తత్పరత 

చేతనే తమ. సీద్ధాంతముల నిల బెట్టుకొనుటకు, చూచు 

చున్నారు. . ఎంత పాటుపడినను భావల యుత్న_త్రిస్థాన 

మును కనిపట్టుట ఏరులు.. పుట్టుచోటును గు 'ించుటవలే 

దుర్భటు శార్యమే యగునుగాని నిశ్చయాత్మక మైన నిరూప . 

(శ్రీ సింగళి లక్ష్మీకాంతం ఎం. వ. శ 

గాగ. 
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ర్య( ద్రావిడ విజానమున 
లి 

కాంధభూమి పవిత్ర 

కూటస్థల మైనది. 

ఇట్టి పవి్రమేక్ర 
మున వూర్వ్వోదాప్చా 

తములెన ఆ భాషా 
'సభ్యతలకు స్థిరమైన 

కవితా రూపమును 
కల్పించిన | ఆదికవి 

/ క్ష See నన్నయభట్టు, ఆయన భారతమే "నేను ఎపెని పేర్కొన్న 
అం(ధ్రఫాసా స్వభావమునకును ఆంధ్ర సభ్య తా 'స్వరూపమున 
కును కాక్టత నిదర్శనము. సుపరిహ్కృత మైన ఆట్లిభావలో 
సు|ప్రతిస్థిత సభ్యతొమయమైన ఆ భారతేతిహాసము (ప్రారం 

క్రీ శే. మహోపాధ్యాయ 

(ఢీ వేదం వేంకటరాయ శాస్ర్రి 

ప్రసిద్ధాంధ పండితులు, 

అధ్యాపకులు, కవులు. 

భించుటచేత-నే సన్నయ ఆదిక వియరమ్యెను, “కాని అంత ' 

వారు కాకున్న ను “కేవలము కవ్హులనివీించుకొనదగినవారు మన 
దేశములో నన్నయ నాటికే చూపున కందరానంత (పాచీన 
కాలమునుండియు నుండి యుందురు. అసలు ఏ దేశము 
నండై నను ఏ భావమయంటై నను కవి త్వావిర్భావము ఏ పరిశోధ 
సలకును అందని అతి దూరకాలమునౌనే జరుగును, అది రాజ్య 
ములయొక్క_యు "సభ్యత లరొొక్కయు పుట్టుక లకుముం బే 
పుట్టును. చిత్ర విచ్శిత కమనీయమైన (ప్రకృతి జేవతోతృంగ * 
మున ఓలలాడు (ప్రా కన మానవుడు తేద్దర్శన స్పర్శనాది జన్య 
మెన సుఖదుఃఖములను సునసున పట్టలేక అవళుడై వచ్చియు 
రాని భావలో ఏనాడు నోట పాటళా వ్య_క్ష్తముచేనెనో ', 
ఆనాడే కవిత్వము పుట్టినది. ఆ సాట గాలిలోపుట్టి 
గాలిలో అడగిపోవు ఆశుకవిత్వమేకాని భావికాలమునకు. 
అక్క_ఆకు రాదగిన స్రరయాపము కలది కాదు. లివీిసాధ 

నములేనిది ఆ స్థిరత్వము కలుగదు. కావున భావనకు తత్కం 
నిళ్వమునకు అక్షర రహితమైన దశ యొకటియు అతరబద్ధ 
మైన దశ యొకటియు శెండు విధిగా ఏర్పడును. అక్షర 
ములు--లిపి- ఏర్పడిన పీమ్మట/నాడ వెంటనే అది శావ్య 
రచనకు  అక్క_జరోరాదు. కొంతకాలము _రాజకీయాది 

లోక వ్యవహారములకు మాత్రమే వినియోగపడి పిమ్మట. 

| (పదేశమైన ఆర్యావర్త 

ఆంధ వాణ్మియచ 

సారస్తుత  సాభనముగా పరిణమించును. ఈ ధర్మ 
లోకములోని అన్ని భానలకోను సామాన్యమే, 
నన్నయభట్టు భారతము (ప్రారంభించునాటికే మన భాష 
ఈ దశలన్ని యుగడచి సుస్థిరమైన రూప మేర్పడినది, 

ఇప్పటికి లభించిన శాసనముల ఆభారములనుః 
దూడగా ఈ భాహను తొలుత 7వ శతాబ్దిలో రా 
ఫోవగా స్వీకరించినవారు చాళుక్యరాజు ల నియు అప్ప 
తెలుగు (పాకృతబహుళముగా నుం డెననియు, పిమ్మ 
మూడు శతాబ్దుల "కాలములో ఆ రాజుల పరిపోవుణవలన 
క్రమపరిణతిబొందిస్వతంత్రమై _పద్యరాపమును ౫ 
తాల్పెననియు విదితమగుచున్న ది, శాసనములలో "కా 
వచ్చు పద్యములనుబట్టి అబేశాలమున అట్టి దేశీయచ్చందన 
లలో చిన్నచిన్న కావ్యములు “పెక్కు_లు పుట్టియుండవచ్ను 
ననియు, అవన్నియు పాశ సాహీత్యముగా గాక పద క 
తముగా ఎల్లెడల వ్యాపించియుండెననియు ఊహించుట! 
"సెక్కు | (గ్రంథస్థలమ్ములెన ఆధారములు కలను, (పొబ్బ 
నయ యుగమునందలి ఆంధ సారస్వత స్థితి యింతేమ్మా తేవే. 
ఆనాటి ఆ పదకవితా వాబ్మయమంతయు భారతముముంద 
నిలువలేక తనంత, అంతరించియుండును, 
కీవలము ' పద కవిత్వమే అగుట'చేతన్సు (ప్రజలట్టి దానిన 
భ(దపజచుటలో అంత (శ్రద్ధపహింపక పోవుట చేతను (ప్రజలు 
పాటగా పొడినంత కాలము నిలచియుండి 
నశించిపోయి యుండును, 

నన్నయ యుగము 11వ శ తాచ్చి. 
గడచిన మూడు శతాబ్టులలో జరిగిన కృషివల్ల భావ 

ఎక్కువగా విస్తరించినను తత్సమ తద్భవాది శబ్ద నిన్నత్తితో 
ఇకను నివ్కు_ర్భ మెన శ్లో స 
నియతి యేర్నడలేదు, 
శాస్త్ర సమ్మతమైన 

సంస్కార ఫూర్వక 

ముగా అట్టి పదముల 

కన్ని టికి నసురూపత 

ఏర్పజచుటకై రాజూ 

(శ్రయమున ఈ శతా 

బిలో కొన్ని పండిత 

ఆనాటి కవిత్వము 

కాల్మక్ర మమున 

పరిషత్తులు వెలసియుం 

దవచ్చును.. ఆస్థాన. శ్రీ శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి కార్రీ. 
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పండిత కవి గనుక 

నన్నయ ఆ పరివత్తు 
లకు అధ్యతుడును 

ఆయియుండవచ్చును. 

ఆయనకు వాగనుకాస 

నుడను బిరుదు వచ్చు 

టకీ పదవియే హేతు 

వైయుండును, కావు 

నా ఆం[ధమున (ప్రభ 

మ మహాకావ్యము 

రచించుేకాక, ఈ 

భాహను అనుశాసింప 

వలసిన బాధ్యతనుగూడ వహి ౦పవలసీ వచ్చెను, 

కళ్ళాపపూర్త క్రీ శే. శ్రీ జయంకి 

రామయ్యపసంతులు, ఆంధ సాహిత్య 

పరిషత్ అధ్యతలు, శ్రీ సూర్య 

రాయాం!ధ నిఘంటు సంపాదకులు. 

ఆంధ భారతము సంస్కృత ఛారతమునకు అనువాదమే 

అయ్యున్సు అది మూలకథా మాత్ర (ప్రధానముగా నడచిన 

స్వతంత్ర రచనయీ నాని సంస్కృత శ్లో కములకు కేవలము 

(ప్రతిబింబములై న "తెలుగు పద్యముల కూర్చు మ్మాత్రముకాదు. 

ఆ కథా (ప్రధానతేయు కొన్ని చోట్ల యథార్థముగా పొటింప 

బడలేదు. మూలమునుసండేపించిన పట్లు కొన్ని, 
విసర్టించినవి మతి కొన్నియు అందు కలవు. అనగా తెలుగు 

భారతము యఫోచితానుసరణమేకాని యథామాతృేకము 
కాదనుట. _ పురాజోతిహాసములను - తెలిగించిన ఆంధ 

కవులందజును నన్నయ తీసిన ఈ దారినే నడచి తను 

రచనలను అనువాదములయ్యు 'స్వతం త్రములుగానే పయ 

౫లిగిరి. నన్నయ ఊత్తమ జాతి కథకుడు. . కథాగమన 

మునరు వ(కతగాన్సి సంకుచితత్వముగాన్సి అతి విస్తృతిాగాని 

రానీక నూటిగ్యా (ప్రసన్నముగా కథను నడపగల దక్షుడు, 

కవిత్వములో ముప్పాతిక వంతు సంస్కృత పద 

ములే ఉండునని లోకవునుట నిజమే. ఈయనకు మార్ష 
దర్శకము "'కాదగిన పూర్వాంధ్ర సాహిత్యము 'లేమిం జేసియు 
ఈయన చేసిన విద్యావ్యాసంగమంతయు సంస్కృత 'సంబం 

ధియే ఆగసుటంచేపియు అట్టి సంస్కృత పదావలంబము 

మను. ఎంత సంస్కృత భూయిష్య్య మైనను 

గా పరున.ముగానుండదు, సంస్కృత 

రస రోసములు వైతము సు బోధముగా 
ముగా చేయు" నేర్చులో నన్నయకు నన్నయయేసాటి. 

ఈ సంస్కృత పద బాహుళ్యముచేతను సమాసణాంభీర్యము 
చేతను ఆయనకెలికి ఉదాత్తతయ్యు. రీవియు లభించినవి. 
ఎక్ణాపెగ్టడ నన్న యను భ(దకుంజరముతో పోల్ప్బుట 

ఆయన పద్యపు నడకనుబట్టియే. ఈ సంస్కృత పద 
. జటిలత నైతేము మొదటి ౭0డు పర్భములకంకు మూడవ 

దానిలో చాల త్యిపోయినది, (గ్రంథము సాగినకొలది 

ఆయనశై లికి (క్రొత్తవన్నైయు వచ్చినది. ఒక జెలిలోచే 
కాదు కభనములో సైతము అరణ్యపర్వ మే తక్కిన ఇంటిని 

మించియు౦ండును, ఈ కవి సాంగవేద పరిజ్ఞానసంపన్న 

మైన పరిశుద్రాంతర బాహిరమ్వూ_ర్షి కలవాడు, - భారతీయ 
చరి[త్రమున వె దికయుగమనియ్యు ఐతిహాో సికయుగ 

మనియు చెప్పబడు రెండు యుగవిభాగములలో మొదటి 
దానిని భావనచేసి చెప్పుటలో నన్నయ అందెవేసినచేయిక 

నన్నయకు సభుకాలికులుగా -* - వెప్పబడు . కవులలో 
(గంధక ర్హలుగా  కానబడు వా లెవ్వరునులేరు, నారాయణ 

భట్టు మహాకవియేకాని ఆయన తన శ్ర శి అంతయు 

నిహ్క్యైమముగా నన్నయకే వినియోగించెను. భారత 
రచనలో నన్నయకు నారాయణుడు చేసిన సాయము 

మిక్కిలి కలదు, ఆ = (ప్రసంగములకు ఇది అదనునాదుం 

మార్హ కవిత్వమను పేర ఆంధ్రులకు సంస్కృత కవిర్వమే 

శరణ్య మైయున్న రోజులలో 'దేశికవిత పుట్టింపవలెనని 

కీ. శే. శ్రీ మండపాక పార్వతీశ్వర శాస్త్రీ. | 
ఉభయభాషా కోవిదులు, కని, : 



మహామహోపాధ్యాయ (శ్రీ తాతా సుబ్బరాయ శాశ్తి, 
సంస్కృత పండితులు, సుప్రనిద్ధ వెయాకరణి, 

. సంకల్పించిన చాళుక్యరాజుల తపస్సిద్ధి నన్నయ భారత 

స్స 

రూపమున ఫలించి, ఆం(భ్రవాజ్మయ (పపంచమునకు మూల 

స్త్వంభముగా నిలచెను, 

12 వ శశాభి 

ఈ శతాల్దిని (ప్రత్యేకముగా తెవయుగమని పీలువ 
వచ్చును. ఈ కాలమునందు (పసీద్దులెన మువ్వురు కనులును- 
నన్నె-చ నోడుడు, పండితారాధ్యుడు, సోమనాధుడు=ళివ 

పారన్యుము నే ఉద్భోధించు (గ్రంథములు [వాయుట చేతను, 
వారిలో ఇరువురు (పండితుడు, సోమనాథుడు) పరమ 
శై వాభారని స్టాపరులగు ేళాక ఆ మతీమువారిచే అవతార 
పురుషులుగా. మన్నింపబడిన ఆచార్యులగుట చేతను మరల 
ఈ యిరువురిలో సోమనాధుడు వీరే తెవపచారమునెకే తన 
జీవితమును క విత్య్వమును అంకిత మొనర్చి 'గేసాయ్యాత నడపిన 

వాడగుటచేతను ఈ క తాబ్దిలోపుట్టి (పసిద్ధికి వచ్చిన -కెవే 
తరుల రచనలేవియు లేకుండుటవేతను ఈ యు (పాధా 

నము శైెవవర్షయునెకే. చెంద దగినది. వీరికి మఠమున 
నము పరమ లత్యుమైనాట్లు సారస్తుతమున. జేశి రచనయే 
పరను లక్యమని చెప్పవచ్చును. చెప్పవచ్చునన చల 1 

లత్యేమును సాధించినను లేకున్నను ఆ మాటను 

36 

పదజాలమే అగుట స్పషస్ట్రమగుచుండునుం 

ఈ కుఖ్టూర' సంభవమే 
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వానే చెప్పుకొనిరి, (పతిజ్ఞావూర్వకముగా వీత 'జేశి 
రచనను చపట్టుటకు రంకు ముఖ్య హేతువులు కలవు, 

ఒకటి, చాళుక్యులు దేశికవితను పుట్టించి “తెనుగును నిల్చి 
నను, మౌార్షకవిత నే కొనియాడుచు తెలుగును నిరసించు పండి 

తులు “పెక్కు_రుండుట. వారిని నన్నె-చోడుడు తిరస్కార 

పూర్వకముగా మందలించినట్లు “కుమార సంభవముిన ఒక 

శెండవది, సుబోధమైన జేశిభాహలో 
సాటగా పొడుకొనుటకు వీలైన ద్విపద మశ పచారమునకు 
ఎక్కు_వ అక్క_జుకు వచ్చునను తలంపు, సోమశాథుని 

ద్విపద (ప్రబంధములు రెండును ఈ ఊద్దేశముతో. (వాయ 
బడినవే*  మటే ఈ శతాబ్దిలో బసవేశ్వరుడు (ప్రతిపాదించి 
నట్టియో పునరుద్ధరించినట్టియో వీరశైవము ఈ శైవకవితా 
విజ్బంభ ణమునకో 

పద్యము కలదుం 

హేతునై తత్సాహాయ్యమున తౌనును 

ఆ మతావేశము వీరి సహాజకవితా 

చేశమునకు అగ్నికి వాయువువలె తో డైనది, 

న న్నెచ వోడుడు ?___ 

ఈ కవికి “కవిరాజ ళిఖామణిోయని బిరుదు. కలదు. ఈ 

బిరుదులో ఈయన  రాజఫావము కొంత స్ఫురించు న 

చున్నన్సు కవితౌగుణమును బట్టి కూడ దానికి కొంత సార్థక 

తయేయున్న ది, ఈ ర ఆం(ధ్రకవులయందు ఊ శ్రమ 

లలో లెక్కి_౦పదగినవాడేగాని సామాన్యుడు కాడు, కుమార 
'సంభవమున ఏ పద్యము చూచినను మిక్కిలి స్వతంత్రమును 
రమణీయమును అయిన భావముండుట్క ఆ భావము అెపీలవ 
మును మధురమును అయిన పదములలో వ్య_క్టమగుట్క ఆ 

పదములలో ఎక్కుువపాలు జానుబెనుగనిపీంచుకొను 'దేళ్వ 

విజ్బ ంఫింపజ్ెచ్చెను, 

కొన్ని-చోటుల 

పూర్వకవుల భావము [| . ||| 

లు తచ్చాయలు ఆను hw 

కరించినను వానిని తన 

సొమ్ముగా చేసికొని 

(ప్రసంచించుకొను “స్స్ 

ర్పు ఈ కవికి చాల 

కలదు, 

వ. 

కొంత లోప పమున్నను 

కవిశేఖర, సూక్తి, సుధానిధి, ౩. 
కీ. శే. శ్రీ వడ్డాది సుబ్బరాయకవి,. 



(పథమ (ప్రబంధము, 

ల్పునవిగా నుండును, 

మళకొన్ని సందక్ళా 

చితిని గో లుపోయి, 

విరసమ్ములె యేవము 

గొల్పును, మొత్తము 

మోద చూచినచో 

జ కావ్యము రెండు 
విమద్దాంశములకు సంగమస్టానమేమో ఆనిపించును. ఒక వంక 
కాళిడాస్కు తిక్కన మొదలగు ఉత్తమ wie 

కవుల శిల్ప లషణములునుు ఇంకొకవంక శీణయుగము 
లోని శుద ప్రబంధముల లమణములును ఈ కావ్యములలో 
కాష్థూన మై యున్న వి. 

(శ వరుల చినకీతారామ శాస్ర, 
గజస్యీల 

ఆంధ” వెయాకరిణి. 
Ys 

య మంచి కవిత్వము చెప్పగలవాడే కాని 
(వ్రాసిన కావ్యము మ్మాతేము 'లేదు, “పెక్కు (గ్రంథములు 
(వాసీనట్లు సోమన యుదాహరించినాడు, ' అవన్నియు 
పోయియుండ వచ్చును. పోయినవి పోగా మిగిలినది 
శివత ర్త (సారమొక్క_టియే. ఇందు కవితా. వస్తువు బాల 
తక్కువ. అందుచే దీనిని ఆ వస్మృతి యనవలయునుగాని 
కావ్య మనలేము. పండితునకు ఆం ధవాజ్మయమున ౦దు 
కంచి 3వ నుతేమునందు ఎక్కువ (బొధన న్యము కలదు. 
కః ₹0శటియందు అంతకంశెను ఎర్కు_వ (ప్రాధాన్యము 
కెలబా సు 

పాలకుర్కి_ సోమనాభఛుడు :__ 
ఈయన యలు కె శవ మత ప్రవారమునే పుట్టినను 

“ ఫీరములుకూడ నగుటకో ఉభయశారకము 
'లెనవి. మత్త, సోమనాథుడే 'చేశికవితా 

కు సార్థక్షన చేసినకవి. ఈయన (గ్రంథములలో 
ఖాన ఇతీన్న క్రేమ్కు ఛందస్సు ఆను మూడాకావ్యాంగ 
ములంను కేకీయములే, ఆదిగాక,. భారకమువంటి మహాశిష్ట వ్యపథము తీర్చిన గౌరవము. నన్నయకు దక్కినాక్టే చశావ్న పథము తీర్చిన ఖ్యాతి సోమనక్ష దక్కినది, 

వ్యప దెళమును 

అందుచే ఏ కథ "చెప్పినను, 

పండిత కవులచే అనాదరింపబడి సావమర కనుల సూ 

(పాశ సారస్వతమున స్తానము లఖింపక భారతాదుల. గాః 

ఆతాళలేక' తూలివోవుచున్న ద్విపదపేరిటి గేయ కవిత్వమున 

పరమోపకారి సో సారస్వత (పతిస్థ సంపాదించి పెట్టిన 

నాథుడు. కవిత్వమున ఈయన ఎంత ప్రజ్ఞాశాలిరా 
పొాండితృ్వ్యమున అంత ఊద్దంశుడు, వీరశైవ మతేమున 

ఈ౭యనయే విజ్ఞానపీఠము (The Brain of tk 
Veerasaiva Cult). ఈ మఠము అవలంబించి 

“పెక్కురు పరమ భక్తూలేకాన్సి పరనుతేనిరసనమును స్వమ 
స్ట్రైాపనయును చేయగల పండితులు శారు, (శ్రుతి స్మ 

నారగుడైన సోమనాధుడు ఆ మతమునజేం భావ 
ర-ద నాదులుచేస్పీ వీరశైవ మతమనగా “కేవల భక్త్యా చేశే 
మాత్రమే అనెడి నిందను తొలగించెను, మతము (పవ ర్థింప 

చేసినవాడు బసవేశ్వరుడుకాగా, దాని (పతీస్థకు ఆధార 
భూతుడైనవాడు సోమన, ఈయనయే మన సోదర 
'దేశీయులై న కర్షాటకులచే గురువూజలందిన మొదటి “తెలుగ 
కవి. కవితకు జీవగజ్ఞ అయిన ఖావావేశము ఈయన 
కవిత్వమునకు (ప్రాణము, మఠమున భక్యావిస్టుడు గనుక, 
ఈ కవితావేశ నుతావేశములు పరస స్పర పోపకములై నవి. 

కీ శె వాంశము వర్షి౦చినను 
శివమారులు గొన్న వానివలె పరవశుడై తాండనించుచేగాని 

న శ్రీ చిలకమ 

సం 

మర్తి Shes 

సంస్కర్త, (ప్రఖ్యాత రచయిత. 
వ 



ఇ 

నీపానముగా నిలిచి అడుగవేయడు,. (ప్రయత్నించియు 

పరుగును నిలుపుకొనలేతు. ఇంతే అవశమైన రచన కనుకనే 

కొన్ని చో ట్లు అనావశ్యక ములు అనుచితేములు అనిపింభెడి 

ఆవేశము 

ణుగ్గివినీత మైనపుడే కవిత్వము జొచితీ శోభితమగునుగాని 

లేనిచో, అనాచిత్య కళంకితమే అగును. ఈ 

సోమనకును తప్పలేదు, 

శబ్దములు వాక్యములు, వర్ణనలు ఉండును, 

దెౌసగు 

లెక్కన యుగము 18వ శతాబ్ది, 

ఈ యుమున పుట్టిన (గంఖ ములలో మొదటిది రంగ 

ఆయణము, బుడారెడ్డి నాశ రామ దీని కరమైన గోన బుజ్జి 
"ర్జు వయస్సున సోమనాథునకును ఊత్తర వయస్సున 

తక్కు_నకును ఇంచుమించు సమకాలికుడై యుండును, 

బుద్ధరాజు ఈ రామాయణ రచన చేయుటలో, విద్యా 

స్పర్థచే సో నోమనాభుని ఆతిశేయిం-చవలెనశెడి కుతూపహాలము 

కలవానివలె కన్సట్టును, నోమన బసవ పురాణము సర్వ 

జనాదర పాత్రము "కాకపోవుటకు అండు మూడు హేతు 

వులు కలవు, ఒక టి---నర్ధ వ్యవస్థాది నియమములుగల 

ఆర్యమతమునకు విరుద్దమైన విరకెన కథ; రండు-అ శైవులు 

లౌకికునిగానే 

నిరూపించుట ; 

ఖ”వించు బసవేశ్వవని అవతార పురుసునిగా 

మూడు---కవిచేసీన చంఢోభ్యాకరణాది 

నియ మోల్ల ౦ఘునము, ఈ లోషములను ఎల్లి చూపిన 

వాడువ లై బుద్ధారెడ్డి సనాఆన ధర్మ సమ్మతి వై Ey విప్ల ఏం 

సంభూతుడగు మహాపురుషుని చరిత్రమును ఛందోవ్యాకర 

ఇాది నియమ పరిసాలనముతో ద్విపద 'కావ్యముగానే 

(వా స్క sa hoa ఆర్ష ౦ప దలచెను, మరియు 

న! సోమన తన వీరశైవ 

దీక్న బాగుగా నిరూ 

గ్త్ మైన 

(జ్ 

“కాలమునందు 

(వాసిన 'కావ్యములో 

నన శరీర డాతేలగు 

ఉల్సిద డల సే చన 

ఉా-చ్చరింపక mer 

“జంపుడ కొడుకు: 
చెప్పుకొన్న అధర్మము 

(| 
భీ k- డ్ సాం ర 

రీ We స వై హానసుగంలటీ లక్ష్మీ మె థ్ అంపైం':చు 

రయ మున 
నరనింహారావు. వాణువ బె బుదాండి a 

కళాప్రపూర్ణ, శతావధాని శ్రీ జనమంచి శేషాద్రి శర్మ. 

తన కావ్యమును తం డ్రిపేరెనే వెలయించి, పితృస్థ్టానము 

యొక్క పూజ్య భావమును సమర్శి ౦చెను, కవివహించిన యీ 

(ప్రతిభటత్వము" సార్ధక వేయైనదిగాని ఊరక పోలేదు, 

ద్విపద "కావ్యములలో మొదట పుట్టినది బసవ పురాణమే 

అయ్యు, (ప్రథమ గౌరవము రంగనాథ రామాయణమునే 

దక్కినది 

ఈ శతాద్ది మన దేశ 

'చెప్పద గిన "కాలము, ఆనాడు 

చరిత్రలో సువర్ణ యుగమనీ 

సున జాతిని మన 

ధర్మమును సు(ప్రతిస్టిపము చేయవలయునని మహా పురుషులు 

పలువురు పలు విధముల యత్నిించిరి, 

జూతి 

వారిలో రాజులు 

మంత్రులు కన్రలు మతాచార్యులు కలరు, 

పరమ లత్ష్మ్యుము ఆం(ధ్రత్వ్వమునకు స 

వారి కృషికి 

సుస్వయూపమును కల్పించుట, 

ముజేయు ఐహి'కాముష్మీక ధర్మసామరస్యము వారి ఆదర్శ 

ములలో ఇంకొక భాగము. ముష్మిక వ్యాజమున వహ్ 

కమును ని స్టేజము, నిర్విర్యన ఏ. దర్శిదము ఒనర్పుకొనుట 

గాని, ఐహిక భోగలాలసులై పరము మిథ్య యనుకొనుట 

గాని వారు నిర్మంపదలచుకొన్న జూతీయతలో ఉఊండరానివి, 

ఈ ఆఅదై (తభావమునే వారు వతమునగూడ ఆసించిరి. 

మతము పేర తత్స్నూర్య శతాబ్దిలో ఎక్కువ అలజడి కలిగి 

నగి... వీర శ్రవమువలి వీర కైళ్ణువమును విజృంభించి అంతః 

యుద్ధములకు "హీత్రువై సడి పల్నాటి 

యుద్ధ హే తువులలో ముఖ్యమైనది (బ్రహ్మనాయుడు న్వీ౪ 

కెలప్టాములకు 
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రించిన. వీరవైస్లవ 
మే, ఆ యుద్దము 

నెపమున మూ చ 

భ వించిన 'తెరుణ్య 

నునదగిన  డోళవీకు 

లెందుణో నళించి 

పోయిరి. అంతకు 

కొంచెము వూర్య'మే 

ఉత్తర భారత దేశము 

క్రి శే. Et 'బకుమళ్ళ రాజగోపాలరావు, పరబేశీయు లా[క 

మించిరి, ఆ వెల్లువ 
దష ణాపనమునుణూడ ముంచు జాడలు కన్నట్టుచుం డెను, ఈ 
చరక్షిత్రనంతిను సీంహావలోకనమువేసి చూసిన పదమూడవ శతా 
వ్రీయందలి ఆంధ్రమహాపురుషులు స్వకీయ పరకీయ బేశీయో 
షృద్రవమునుండి జాతిని రక్నీంపగల ధర్మబోధను నానా 
విధముల చేసీకి ఆనాడు పుట్టిన (గంథములన్ని టిలో 
చః చరిత్ర కొంతకు కొంత లీలగా గోచరించుచుండును, ఆ 
వాబ్బయ నిర్మాతలకు తిక్కన మూల పురుహుడు, ఆ చరిత్ర 
మొక్క సంఫ్రూర్ల (పతిఫలనదర్శనమునకు మనము తిక్కన 
జీవితచర్ని తను త్మ దచితభారతేమును ఆ(కేయింపవలెను, 

కమిబ్రవ్మా వమన వాద్మయమునందు ఎంత (ప్రసిద్దపురు 
షుడో, మన చర్మిశ్రయందును అంతే (ప్రసిద్దపురుషుడు, 
ఆయన గృహము ఒక విద్యాసంస్థ, భారతధర్మ ప్రతిష్టా 
పన నిమిత్తము తరువాతి శతాబ్దిలో విద్యారణ్యస్వామి ఎట్టి 
వీషవహించెనో అట్రి దీష్షనే ఈ శతాబ్దిలో  తిక్క_నయు 
వపీంవెను. మలియు వాహోేదా త్ర మైన ఆయన జీవిత 
చరిత్ర కొన్ని పోలికలచే భారతేక థాసంవాదిధ్మై యుండుటం 
బట్టి, తేన ఆర్మచిత్రణమునకు అనువైన ఇతివృ త్హీముగల 
భొరరేమును చేప్టైను, అదిగాక మతసంబంధ మెనట్టియు 
సో 'పొసంబంధ మైనట్టియు నినాదములతో నిండ్కి దేశము బహు 
యక మె జాతి శ్ర _కీ నానాముఖముల నిప్కూ_రణము-గా 

విచ్భిన్న మై పోవుచుండగా వివాదముల నన్నింటిని అణచి 
"జేసీ ధర్మాజ్వైతేమును బోధింప సమర్థమైన ఇతి వృత్తము 
భారతమున దక్క ఇంకొకటళేదని, ఆయనకు గోవర8ించి 
ముంద న మహాయోభులయం మహా మరంతులయు 

వరిశేమున జన్మించి తాత తం(డ్రులవలె 'తౌనును యోధా స 

రుతును మం త్రిమాణిక్యయను అయి విజ్ఞానవూర్యక మైః 
తేన లౌకికానుభవమును ఆధ్యాత్మికసాభనతో  మేళగించి 
దేశోపాకారార్థము ఊప దేశవ్రార్వకముగా మహాకావ్యరూహ 
మున ఆం(భ్రావళికి (ప్రసాదించిన కవి బ్రహ్మతో సాటి రాదగిన 
కనులు (ప్రపంచమున ఎంధతో ఉండరు, లోకమున ఎల్ల 
'దేళములలోను 'కార్యదక్షు లైన మహోనుం కులు ఖడ్డ నిప్రు 

ణులైన మహాళూరులు కావ్యనీర్మాతే లై న మహా కనవ్రలు, 
ధర్మోపదేస్ట'లెన మహాగురువులు నుందరు. కాని ఇన్ని 
శక్తులు ఒక్క_చోటౌనే రాకిభూత మై ఆవిర్భవించిన మహో 
వ్యక్తు లెందబుందుర ? 

తీక్క_నమంత్రి మొదటికృతి నిర్వ-చనో త్తరరామాయ 
ణము, బుద్ధారెడ్డి తన రామాయణమును యుద్ధకాండము 
తోనే ముగించెను ఆ పరిశిష్ట్రభాగమును వూర్దిచేసినచో 
ఆంధ్రులకు సంపూర్ణ రామాయణము -లభించునను ఊద్దేశ 
ముతో తిక్కన ఈ కాండ రదించియుండును. ఈ 
యాం(ధీకరణములో ఆయనచూపిన స్వతంత్రత మిక్కిలి 
(పోంసార్షము, అనుబంధరాపమెన ఈ కాండము సయం 
సంవూర్లమైన కావ్యముగా తీర్చు కేకాక, ఆధునిక విమర్శ 
కులు ఆకాండములో ఏవేని (పత్నీ ప్త (పకరణములని శేంకిం 
చుచున్నారో వానిని ఆనాడే ఆయన శంకించి “తెలిగింపక్ష 
విసర్జించెను. మతియు ఆం(ధ్రులు భారతమున చేయనున్న 
కావ్యామృ తాస్వాదనయొక్క_ రుచినంతను ఈ (పథను 
కావ్యమున నే కలిగించి ఆంధ్రుల రామాయణమును ఫూ 5 
చేసియే భారతవూ ర్రికి దొరకా-నెను. 

భారతమును పునాదివేసిన ఆదికవి నన్నయ. ఆ సౌధ 
నిర్మాణమునంతను ఫూ 

ర్కి చేసిన మహోశిల్సి 

తిక్కన, ఈ ఆంధీ 

కరణ పద్ధతిని, ఇందు 

సోమయాజి (పదర్శిం 
చిన శిల్పుచాతురిని 

ఎంతయేని (పకేంసింప 

వచ్చునుగాని (పసం 

గమునకిచ్చట చోటు గ 
లేదు. "కాని స్మూత్ 

(పొయముా ఒకటి 
లండు మాటలు ఇప్ప 

క్రీ శే, (శీ నాగపూడి కుప్పుస్వామయ్య 
వి.ఏ., బి.ఎల్., ఆంధ్ర సాహిత్య 

విమర్శా (గేసరులు, 
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లజ 

దను, అసలు భారత 

రచనాధికారము ఆం 

(భ్రకవులలో తిక్కన 

కువలి ఇంకొక కవికి 

కలదనుట సంబేహాస్ప 
దము, వ్యాసభారత 

ము ఆయనకు ధర్మా 

డదై్షతమూా_రిగా సా 

కూత్క_రించినది. దాని 

కా బిరుదమిచ్చినవా 

డునుఆయనయీ, భిన్న 

భిన్నముగా కానవచ్చు 

భారతీయ ధర్మముల కన్ని టికి వ్యాసఫారతము అడైతభా 

వము సాధించినట్లే కవి బహ్మయు భారత-కావ్యశరీరబంధమున 

ఈ అద్వైతఫావమునే సాధించెను. భారతమంతయు నొక 

(పబంధమండలిగా అందు ఒక్కొక్కపర్వము ఒక్కొక్క 

(ప్రబంధము గా, పర్వాంతర్షతములగు ఉఊపాఖ్యానములు అవ 

_యవములై న ఖండకావ్యములుగా ఊహించి ఏ భాగమున 

కును (పాధాన్యము చడకుండ్క అవయవముల కన్నిటికి 

ఆవయవితో పొత్తు చెడకుండ్క సర్వాంగ సౌస్థవ 

మును ఆద్యంత సుందరమును రమణీయ భయానకమును 

ఆయిన ఈ భారతేమూా రిని శ్ర కృష్ణుని విశ్వయాపమువ లె 

తీర్చి దిద్ధెను. 

త్రీ చర్ల భాష్యకార అ 

సంస స్కృత పండితులు. 

పాత్ర చితణాది కావ్యక ధర్మములు నాట'కాౌదుల 

యందువలె పురాణోతిహాసములయందు అంతేగా పొటింప 

రానివి. పురాణేతిహాసములను సైతము నాటకీయముగా 

కథాసంధాొన ' పొ శ్రనిర్మాణాది చతురతతో రచించిన కవు 

లున్న చో, వారు అనన్య (ప్రతిభాశాలులన్న మాట. అట్టి 

వాడు తెలుగులో కని(బన్మా ఒక్కడే, 

మహాకావ్యయోగ్యమైన ఆంధధ్రభాపశీని దినములలో 
శిష్ట్రమైనఫాపును. నిర్మించుకొని రచనను నిర్వహించిన సిద్ద 

'న ౦కల్పుడు నన్నయ. అది (పథమ పయత్నే ము గనుక 

ఆయన చేతిలో తక్సమశబ్దజాలమువలె శుద్ధాంధ్రము వృద్ధి 

నె ందలేదు. అచ్చ తెలుగునకు ఆ (పతిస్థ సంవాదించిన 

వాడు తిక్కన, భావయొక్క_ శక్టియు. సంపన్న 

తయు అది వ్య క్షముచేయు భావములయు అర ముల యు 

లిక 

ఆర ధ్రవాజ్మయ్ చ రీ త్ర 

గంభీరతను బట్టే శెలియును. అచ్చతెలుగు నూమ్మాతి 
సూక్యుమ్బులై లెన నునోభావములను వ్యక్తము చేయుటకును 

అతి గంఫీరమయు లైన ఆధ్యాత్మికార్ణములను నిష్కర్జ గా వివ 

రించుటకును సమర్థమే అని తన ప్రయాగముచే లోకము 

ఈ.  భాహమంతయు 

ఆ సృష్టిలో ఆనాటి వాడుక 

పదములు బాలవజకు ఆయనకు బీజములుగా అక్క_ఆకువచ్చి 

యుండును. ఆ పదములే [కొత్త (ప్రాణముపోసి భార 
తమున సు(ప్రతిస్టితము వేసెను. 

నకు హు. కవి బహ్మం 

ఆయన సృష్టించుకొన్న బే, 

ఆలంకారికులు పేర్కొన్న కావ్యసణము లను పరామ 

ర్భించి చూచితిమేని అవన్నియు ముఖ్యముగా మూడు వర్ష 

ములుగా ఏర్పడును. ఒక వర్షము భావస్మ్ఫోరకము 5 ఇం 

కొకటి బుద్దిగమ్యము, వుటి యింకొకటి కర్ణఢపీయము, 

ఈ మూటిలో తిక్కన మొదటి ₹0టి నే ఎక్కువగా ఆద 

రించెను. జీవితములో ఎట్టి మేధావంతుడో శెలిలో 

కూడ అట్టి 'మేధావితనే చూపెను. ఆశెలి అనుకరణ 

సాధ్య మైనదికాదు, జూాచినకవులు కొంత 

వనజకు _ బేళ్యపద్యప్రయోగము వణికే అనుకరింప గలిగిరి, 

కాని తక్కిన విశేషములను సస్నృశింపలేక పోయిరి 

అందుచేత నే తిక్కనవైలియం, తిక్కన మూర్షియు తిక్కన 
భారతమును అన్యదుర్గ భములుగా రుపమానములుగా 

ఎప్పటికిని వలుగొందుచుండును, 

అనుకరింప 

కవిబ్రహ్మకు కేతన పరోక్నముగాన్సు మారన ప్రత్యక్షము 

గాను శిష్యులు. వేతన దశకుమారచరి త్రేము ఆంధ్రుల 

ఆదరాఫిమానములకు పరమపొల్రమగు యోగ్యతగలది. 

దాని అవతౌరికలోను మహోదారమైన కని(బహ్మ 

మూ ర్తి కబ్దచి(తితమె తన వర్షచిత్రము లేనిలోటు 
ఆతి టు ర ta | 

కొంతవజకు తీర్చుకొన్నది. మారన _మార్క_ండేయపురా 

ణము ఈ త్తరకాలమున బుట్టిన 'రెండు మూడు (ప్రబంధము 

లకు మూల పక్క తిరమె (గంధక ర్హల నమ స్కా.రములనందు 

కొన్నది, 

ఎజ్జున యుగము (1300-1350) 

కవిబ్రహ్మ అ స్తమయమ్బు (ప్రబంధపరమేశ్వరుని ఉద 
యము అయిదారు సంవత్సరముల వ్యత్యాసములో జరిగి 

తప ఆరణ్యపర్వవూ క్రికి దగిన అధికారిని sd 

లోకమున పుట్టించియే, పరమేశ్వరుడు కవి (బ్రహ్మను తన 
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అఆంధున ద్వ నవు 
, 

లా ముదుకు గొ ంపోమిులరయయుండునుః ఎజ్జనరుగ ల (సాముఖ్యము 

అవ్ జ "మును. ప్రా రిచయుటయు, ఖులపురాణ 

a Doce ty RL wr జ మనషి ఆ నుహాతహోసమునకు అనుబంధ మైన హరివంశ 

సాం 

ల్ు షష = ని 

తిక్క_న్నశెలి, 

భారతి పకక 

| i గ ర. స నా మును “చించుటయు . మ్మా౭ము చెం సెకాదు 

జ వామన జక షస వాయ కవీన్కి § 
మా 

స్కూ రా 
Ce స ON ఇ బెళకు ఏకముచేసి సినెపీర 

me, 

be im గ సత 

నారఠీకినుం3 మొ 

స్వము పోయి ఆయనక సా పషమయొ్నును, అదియుగాక, 
వావి అ 

పురాణ రచనలో నిచము వా సాధ "న్యము చెలకొల్సిన 
షు లా pr 

నికమును ఆగు ఆ కాలిలో న్నసీింహపురాణమనెడి ఒక 

(ప్రబంధమునే రచించ రాబోవు (పబంధమహావృక్నమునకు 

బీజము నాటిన యుగక_ర్రయు ఈయనరయే. ఈ విధముగా 

(ప్రబంధక విత్వస్టాపనాచార్యుడు గనుక నే (ప్రబంధ పరమేశ్వ 

రుడను సార్థక నామము దాల్స్నెను, 

కడిరాజుల మొదటి యాస్థాన కవియన ఎజ్జన రచించిన 
(ప్రఖమ (గ్రంథము రామాయణమునశించిపోవుట మన. 

తరువాత హాకివంశేమును తన ఏలి 
కోకు అంకితమిచ్చి, ఆడు నిప్మా_మముగా నన్న యెపేరౌే 

భారతమును ప్పూరర్తిచేస్తి తుదిని పరమేశ్వరాంకితముగా 
నృసింహపురాణమును రచించి తన సారస్వత సేవ ఆద్యంత 

ముల వహీ కాముష్మికసుఖ ప్రా పికి సాధనగా చరితార్థ ము 
గావించుకిొ నెను. 

ఎజ్జన సమ కాలిక్కులెన "పెద్ద కవులిరువురును (భాస్కయడ్సు 
డన నోముడు) దె వికముగా మరల + ఎజ్జున కృృతులగు 

రామాయణ హరివంశములనే రచించుటవేత ఆ సమకాలి 
కత్వము (పతిభటత్వముగా పఠిణమించెను, అందు సోముని 
(ప్రళతిళటశ్వమును పురస్కరించుకొని "నేటికిని వాగ్యుద్ధ 
ములు జరుగుచుెనే యున్న వి. 

నాచన సోముడు హరివంశము సంపూర్ణముగా రచించి 
నట్లు కొన్పట్టదు. ఆ ప్రరాణములో కవిత్వమునకు అక్క 
అకురాని 'సందర్భముల నన్నింటిని వదలివైచి రస భావ 
బీజములు*ల ఘట్టములచే స్వీకరించి లన "నేర్చు కలిమి 
వానిని గసమయములూగా నిర్వహించి ఉ శీర వహాశవుశమని 
పేరిడెను ఈ ఇతివృత్త మంతయు ఎజ్జన హారివంకములోేని 

_ మగున్కో వానిగి ఎంత 

ఉత్తర భాగములోనిజే యగటచేత దీనికి ఉత్తర హరివంశ 
మని పేరిజెనేమూ అని నాతీలంప్రు. సోమనను తెలుగు 

కవులలో  ఉఊత్తేమో త్రమవర్లమునందు ఒకనిగా పేర్కొను 
విమర్శకులు చాలమంది కలరు. అందును తిక్క_నతో 
సాటి రాగల కవి ఈయన ఒక్క_డే అని చాలమంది ఆక్సీ 

(పాయము, యూహ సెహాతుకమేమో అని 

(భ్రమింపజేయు లవమణములుగూడ ఈ కవితలో బాలగలవు. 
అది (భ్రమ మాత్రమే, సోమన కవితలో తీక్క_న పోలికలు 
కొన్ని యున్నను వారిరువురకు సాటిమా[త్రము లేదు. పర 

పరమార్థమును వివారించినచో ఇతనికి ఎజ్జనతోడీ సాటియు 
లేదు. ఈ తారతమ్యనిర్ణయము చేయుటలో చారివారి 
పద్యములను పోల్చి చూచుట చాలదు. ఒకయెడ ఒకరి 
పద్యములు ఇంకోకయెడ ఇంకొకరి పద్యములు మే ల్లర 

కావున ఆ (పమాణమే పనికిరాదు, 
కవితాసృష్టికి ఆదిభూతమగు క_ర్హృమనోధర్మము సంస్క 
రము దృష్టియు లోనగు (ప్రమాణముల పురస్కరించుకొని 
విమర్శించినచో సారభూతమైన నిర్ణయము తేలును, 

చారి 

ములుగా నుండును, 

కవితాకళ సృత్త్వరజస్సుల లీల, _ జగతృృష్టికి రజో 
లు గుణమును దాని మార్యాదా రషణమునకు సత్త ప్రగుణమును 

కారణము లెనక్షే కవితా సృష్టికి రజస్సున్యు దాని మర్యాదా 
పరిపాలనకు స త్త ష్రమును కారణములగుచున్న వి, ఈ 
కెంటిలో రజోగోణము కవిత్వమునకు (ప్రాణతుల్యము. కాని 
దాని రాజ్యము [పాణమయకోళశము మాత్రమే, కవిత 
యందలి ఆవేశము, తత జ్జ ప్ర్్యము మొదలగు గుణము 
లన్ని యు రజస్సంపాదితము లె విజృంఫించుచుండగా వాని” 
మాలిన్యమును షొళన మొనర్చి సాత్త్వికములుగా జేసీ సము 
చిత స్థానమును మోర వా 

నీయకుండ (ప్రశాంత 

ముగ ఆనందమయ 

కోశము వణకు నడపు 
భారము సత్త వము 

వహించుచు న్న ది. 

ఎవని" కవిత్వమున ఈ 

'సత్త్వధికారము న్య్యూన 

యుజ్వల రచనమైనను 

| 



అనౌచితమునకు వశమగుచునే యుండును. 

బట్టి చయాచినచో ఎజన 
Ga) 

ఈ ధర్మమును 

_కివిశలలోనల సత్త వద్ది సోముని 

కవితలో లేదు. సోనున భావా వేశము విళ్చంఖల విహారము 

చేయుచుండగా ఎల్టన ఫావను వ గంభీర 

మందగమనము చేయును, 

సూర్యకిరణస్సర్శచే  తామరసవోరకము చలించి విక 

సించి మకరందమును గురియునట్లుగా, కవి వాక్కిరణస్పర్శచే 

భావ్రక హృదయము (క్రమముగా స్పందించి విహారి 

కరిగిపోవునుు ఈ తుది యవస్థలో నే కావ్యరసామృ తా 

స్వాదనములోని సోమన 

తన వృకోక్టి వలనను చమ త్కౌరార్థముల వలనను సాధింప 

గలిగినది ఇందలి ₹0డవ యవస్థ మాగ్రమే. (ప్రశాంత మైన 

రస ససిద్ధి గలిగించి తన్మయుల me క్షి ఆతని కవిత్వమున 

లేదు. ఆతడు కలిగించు హృదయవి స్త స్పృతినిబట్రి “ఓహో !” 

యని ఆశ్చర్యచకికు ల మగుదుమేకాని “ఆహా!” అనెడి 

పరవశభావమును పొందము, మనమాతని మెచ్చుకొందుమే 

యః స్ఫుతేసిద్ధి సిద్ wes 

కాని అతనిలో లీనము కాలేము. ఆ పరమానుభూ తి 

నైజన సుకరముగా గలించును. కాని ఎజిన కవిత్వమున 
డు ౧ ౦0వ 

గలు పారవశ్యము ఎడనెడ కొన్నికొన్ని ఘట్టములలో నే 
(0). లు 

జరుగుచుండగా సోనున కలిగించు నాశ్చర్యము (ప్రతిపద 

వ్య_క్రనుగుచుండును. దీనికి ఇతివృ ర్హముకాడ కొంతకారణ 

మైయుండును, 

శృం-గారరసాధిజేవత ఎజ్జనకువలె సోమనకు స్వచ్చ 

మూ _ర్లితో “కానరా'లేదుం దాంపత్వ్యేమును పరమపవి.త్ర 

"ఎఎముగ నొనర్చు (ప్రణయ వాత్సల్య దాస్య సావాచర్యాది 

మధుర కోమల భావములు శృంగార కవులందబు నెణుం 

గరు. కాళిదాస భవభూతులవంటి జగడదేకకవులకే ఆ 

పవ్నిత్రమ్నార్షి గోచరించెను. తక్కిన లోక సామాన్య కవు 

లకు శృంగారమనగా దంపతుల శరీర 'సంయాగమేశాని 

వేటుకాదు. ఎటజ్జన ఆ ఉృర్తమ జాతి వరమున జేరగాూ 

సోమన యీ శెండవ వర్షములో చేరును, ఎజ్జన ళ్చ్ంగా 

రమునకు (_పీమభీజము, , సోమన చానికి కామము బీజ 

మని సాహసించి చెప్పవచ్చును. 

సోమన నాగర జన మర్యాద లెటిగినమేటి, ఆయన 

వర్ణించు వనవిహారములు ద్య్యూత(కీడలు లోనగ్గనవన్నియు 

ఇందుకు (ప్రబల నిదర్శనములం, ఎజ్జున సమగ్రముగా 

గాని (వాయలేడు, 

అలో అం. అట లల స 

చెటీగినడి పల్టీజన జీవితము, 

ఎజ్టన చిత్రించిన నిరాడంబర జూనపద జీవితము పోతన. ఇద్ర 

మును గూడ్ మించి పోయినది, 

నప్పుడును సోమనచే “పెచేయి. మొత్తముమిద సందర్భ 
చితేమున్కు (ప్రసన్నమును సాత్త్వికభావ జనకమును రస 

స్యందియుగా కథనడపు నేర్పు సోమన "కెన్నడునురాదు, ఆ 

భాహపకూడ కంటకకిలా (పదేశములలో (పవహీంచు ర్ఫురీజేగ 

మున పరుగిడును గాని (ప్రసన్న ' గంభీరము'గా నడవదు. ఈ 

సోనున భారతమును (వాయవలసీవచ్చుచో యుద్ద పంచక 

మున కొన్ని ఘట్టములు (వాయగ లజేమో కాని తిక్క_నవలె 

తుది. పర్వములను గాని ఎక్ట్ట్రా పెగ్లడవలె ఆరణ్య పర్యమును 

గోకులము "మివ నగా వ్రాకొని 

యందాదులను వరించు 
థి x) 

_ ఆ రదన కావక్యకమైన న్మిగవామే 

ఆ చిత్తమునకులేదు. సంస్కృతమున వ్యాస వాల్మీకి కాళి 
దాసాొది మహాకవృలకును, నైపుధాది కావ్య్వక _ర్హలకును 

ఏవాసీయుండునో ఆవాసియే తెలుగులో కవిత్రయము వారి 

కిని ఇతర (ప్రబంధ కర్హలకును కలదు. అదియే ఈ యిరు 

వురకును ఊన్న వాస్, 

భా'స్మ_రరామాయణము . ఏక'కాలముననే బహుక ర్థ d 

కమగుటకు హేతువు, ఎట్టన రామాయణమునకు అది సను 

కాలికమగుటచే దానికంశొముందు ఫూ ర్రికావలెననెడి 

కృతిపతి కోరిక కావచ్చును. ఆ కవులు _ నలున్రరిలో 
హుళక్కి_ భాస్కరుడు ఊత్తమజాతీ కవి, (గ్రంథమును 

ఫూ ర్రివేసిన అయ్యలార్యుడు ఇంచుమించు అంతేవాడే, 

వీరిరనురును భారతేకవుల మర్యాదలను "నేర్చి అనుకరించిన 

అవలం 

మల్లి కార్డునభట్టు తండి యంతటివాడుకాడు, ఈతని 

రచన గసణదోహసమ్మి (శిత మె ఇతేనిని మధ్యమజాతి కవిగా 

విశేదీకరించును, 

రద్రదేవునిది అప్పుడప్పుడే బాల్యదశవదలిన కవిత్వము. 

(శ్రినాథుని యుగము (1850-1500) 

ఆం(ధకవులలో తిక్కన తరువాత ఇంతటి విద్వత్కవి 

ఇంకొకడులేడు, కవిబహ్మూవలె కవిసార్వభెముడును తన 

కాలమున సాౌహీతీగురుసీఠ మలంకరించిన మహోమూ ర్చి, 

ఆయనవలెనే ఈయనయు రాజాస్థానములలోే అధికారము 

నెజష్టి ర్లాజభోగముల నన్ని టిని అనుభవించిన పుణ్యశాతి, 

_ఆయీనవీలినే తనాపేర ఒకశైలిని.వెలయించి అర్వాభీనులీకు 
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డా 
క్ట 4 

క ఉన జ హరన స. క స్యాపర్ (శ Ea మాస్ను పం ర్; 

a a 
న $ శ ఇ జ. స్తా a అ నా ఇ 3 ప్, ఎన ఖం మును మిషా 

శి . 
అ ల వోచావరీవ ంచలమువందోి నదులను పర్వతములను 

కనులకు ఆకానుములను "క్షేత్రము 

[ఇ జ fF py wie మం IE క # Bhan సై ఖో సుల ప్రా 
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క! 
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న ల! ాంండ్రీతీ తి గు (ప సాహి త్య 
యను “తి తృ పి పళముకుండి దిగివచ్చి సామర 

Fa 
(న 

ఆ 
ా! 

మిగ. ఎచ్చు,కుంటులకును బీరు గ్ల్తల 
అ శి జి ౭ 

వ Lf నాడించిన ఆచ పు 3X 

లకును సీం ఇవే కాదు. ఆయన చాటువులలో 
జటలు జరిపి తాస్తోతములే, జీవిత పరిస్థితులను బట్టి 

జ్ టన్ 
థ్ ట్ 

అన్న. పొందర్యగిదృ సు. పరిహోసరపికత ఈ చాటువుల ఆ ఇ 
జ్జ ర్న tt ముఖ్ను కార DY, కీడాఫిరాను రచనకు ఈ 
hin, hyp చకా అమ్ము 

Fe స. నోఫుట్టిం మొడటి హేళన కావ్యమిదియే, 
సక అక దరు క్ మెగ (పథమరూపకము కూడ, ఇటీవల 
వర్మి దకేఖావిలాసాని కొన్ని హేళన కావ్యములు పుట్టి 
కళింగ ఆది వ్వ క్రిత దూప.ణఅలథో నిండియున్న బూతుల 
Woe (కీడాఫిరామమునక్రు జుట్టి కళంకము లేదు. 
OPED లేేషయులన్కు మనోదౌర్చల్యముకలవారి ధర శ్ర 

కని _పకిహాసవ్రార్యకముగా ఎ _ల్తిచూపీ 
వందనము వు ఏరలీంచు నేకాని కఠినముగా కకీంది కంపు. అన్య టీనివంటి సాం ఘీక్ల కావ్యను క నలో ఇంకక టి బే కతు ఎన్న డో వళించిపోయిన 

స ల పక్సురా ఇ్ష్వరాపమ లొయ చ యద్దమున (పతి 
శి 

పమెచుంయాళు... కావ్హుక ఆం దశ పరము ఆన న 1 ఇఒ శ్రి 

Vee Saw ఆం్రిక కణపద్ద తీ కెండేవది. ము ఓ 3వక్రయమువాయనేసిన భారతం సీర పరం, = 
తాకమును.. ఫాహాంతద్యార ణమనిమే పీిలవరాదు, అది యము మి కదూ తకం ws | మి కళ తముగా-క్ష ఎోకీొని సాగించిన యతం(త్ర ఏ శ్రీ నాథుడు. మొదలిడినద ప్రపంధాను 

వాదము గనుక వస్తుతః దానికిని వీనికిని భేదముండకతీరద 
ఫారతమువలెకాక సైహథమున (ప్రతి శోకమును గణనీయవ 
గానే యుండును, అచ్చటవలె ఇచ్చట క థామా[( 
(ప్రాధాన్యము. పనికిరాదు, మణి పరిగణనీయము డా 
అని (పతి వో కమును ఆం(ధ్రికరించుచో కావ్యముయొక్క 
నాంపు చెడును. ఈ సంకటమునుండి తొలగుటకు 
శ్రీనాథుడిొక మభ్య మార్షము నవలంబించెను, మూలము నను 
సరించిన్లే కనిపించునుగాని ానికి దాస్యము చేసినట్లు 
మ్మాత్రము కనపడదు, మూలశ్లోకముచే తన నోటిని తన 
చేతిని బంధించుకొనక ఆ శ్లో శార్థము నే తన పద్య గర్భ ఘన 
ఇముడునట్లు చేయును, అనావళ్యకమని తోచినచో ఎంత 
గొప్ప క్లోకమెనను త్యజించుటకు వెనుదీయడు, ఆవళ్యక' 
మని తోచినచో నోకమునంతను యథాతథమగా యథా 
తరముగా అనువదించుటకు జంకడు. ఒక ెపధమున"ే 
"కాక ఇతర (గంథములందు నైతము ఆయన సంస్కతాను 
వాదము ఈ ఫక్కి_ నే నడ'చినది, సాపాణములవంటి 
మయూరుని మహ్మోస్యురలు శ్రీ నాథుని నీసపద్యపు 
టచ్చులో మైనమువలె కరిగి ఆయన కిచ్చవచ్చిన రూపము 
దాల్చినవి. ఆ యుగములోని వినవీరభ' దుడుు నండి 
మల్లయ్య ఘంటసింగయ మున్నగు కవులందటు ఈయన 

అనువాదసరణికివలె (ప్రబంధ రచనకును శ్రీ నాథుడే మార్లదర్శకుడయ్యెను, పురాణోతి హాసములనుండి ఆం(ధరసికులదృష్టిని (పబంధముల దెసక్రు మజుల్చినది ఈయన నెవధమే, ఆ (పబంధములకు అను వైన శయ్యా పౌభ్రాగ్యమయును ఒసగిన గురువు (శీనాథుడే, మతి ఆంధమున అకరరమ్యత సాధించిన కవివక్ష "వెంక" టియు అర్థ గ”ౌరవముసాటించిన _ కవివర్షమింకొకటియు రెండు విధములనుండగా, ఆ రెండు గుణములను సమ్మేళన మొనర్చి కద్ధార్థముల రెంటికిని సమ్మ పాథాన్యము నొసంగిన శిల్సియు శ్రీ నాథుడే, ఈ విధముగా నానాముఖు వ్యా ప్తమెన సారస్వత ఖ్యాతిని బారి త్రక్ర పనిద్ధిని ఆరీం చిన ఈ కవిసార్వ్యభౌమునినార్చి. కీర్షిశేషులై న చిలుకూరి వీరభద్రరావుగారు. ఒక యథార్థమైన వాక్యమును పలికిరి, “శ్రీనాథుని జీవితచరిత్ర (వాయుటయనగా పదునై దవ శతాబ్దియందలి ఆంధ్ర దేశచర్శిత (వాయుటో అని, ఆ కాలమున ॥ రూచ్చస్థితిలోన్సు 
ఆయనకుగల సంబంధము, అ 

న్న ఆంధ కర్లాటరాజులత్రో 
నానా మం(తులతోడి మెత్తి 



నీ 

వివిధదిశల నొనర్చిన 

సంచారము శ్రీనా 

థుని ఆం(ధ్రలోకై క 

కొవినిగా చేసినవి, 

కొండ వీటి చరిత్ర 

(వాయు ఐతిహాసికుడు 

శ్రీ నాథునకు ఒక (పక 

రణమేనియు అంకిత 

పూయక తప్పదు. (శ్రీ 

నాథుని జీవితము (వా 

యు చరిత కారుడు 

కెడ్జిరాజ్య చరి క్రమతో 

క్ట లిపీగాని(వాయళలేడు, 
కన'కాఫిపీ కమును వర్ణించు కవి కన్నడ రాజ్యలమ్మీని గురించి 
వర్ణి ౦పక తప్పదు, 

(శ్రి రాళ ల్లి అనంతకృష్ణశర్మ, 

మైనూట విశ్వవిద్యాలయ 

తెలు(గు పండితులు. 

రాచకొండలోని విద్యా (పదర్శనమును 
ఊగడించునప్పుడు విలమరాజులకును డ్డి రాజులకును గల 
వైరమును వివరింపక మానలేము. త్ర విధముగా ఆ మహా 
,నుహుని జీవితమంతయు ఆనాటి రాజులయ్సుమం(త్రులయ్యు 
రాజబంగునులయు జీవితములతో పడుగు"పీకగా అల్లుకొని 
యుండుటచేత ఈ మహాకవికి అట్టి చారి త్రేక (ప్రసిద్ధి లభిం 
చినది, 

శ్రీనాథుని సమకాలికులలో (ప్రథముడును ఆంధ్రకవి 
(ప్రవక్తలలో ద్వితీయుడును అయిన వోత నామాత్యుని భా 
వలేము ఏల ఉత్పన్నమై బహుకర్త ఎరీకు పాల్పడినదో 

_ చెప్పలేము. ఈ భక్తుడు చైతన్యస్వామికంచు నలుబది 
ముదు సంవత్ళరములు ఫూద్వుడు, ఆ భ క్షశిఖామణి వంగ 
"బేళశమున నాధా ('ప్రణయాశత్మకమెన కృృష్ణుత బై ప్రమును (ప్రబో 
ధింపక వూర్యమే ఈ భక్షశిఖామణి ఆం(ధ్ర దేశమున నవరస 
మూ _రియగు శ) కృష్ణత త్త వ్రమును గానముచేసి ఆం(ధ్రుల 
మనోలోకమున ఒక పరివర్తనము గలిగించెను. 

'తెలుగననల _ పురాణేతిహాసములలో  భాగవతమువలె 
సర్వజనసమ్మతే మైన (గంథ మింకొకటిలేదు. శిల్పమున 

, భారతము దీనికంకు మిన్న ధమెనను దీనివలె సార్వజనీనమైన 
అనురంజకర్వమును పొందలేకపోరయెొను. ఇందుకు రెండు 
మూడు కారణములు కలవు, 

1. భారతమునందలి పరమార్ధము... సంసారతరణో 
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స న we, 

పొయముగా అది నిన్టేశించిన నిష్కామ కర్మయోగము 
తీక్కనాదులై న పరిపూర్జులకుతప్ప అందజకును అవలంబ 
నీయముకాదు, అది ఎంత ఊ _త్తీను మార్టమైనను లోకము 
దాని ననుగమింపజాలదు. - ఇక . భాగవతమో సర్వజంతు 
తారకమగు భట క్లియమోగమును స్ఫుటముగా ఆదేశించెను, 
సంసారఖిన్న మైన లోకము. ఎట్టి జ్ఞాన నిజ్ఞానములతోను: 
సంబంధము లేకుండ వసూలు పజచినట్లు 'మెత్తనైన ఈ 
మార్లమున నడచి దరిజేరవలయునని ఆశించుటలో వింఠశేదు, 
సాధారణ, లోక ముయొక్క్ల_ యను లిక్ సంస్కా_రమునరూ 
అనురూపమును (పీయమును అయిన ఈ ఆలంబనము (ప్రసా 
దించిన (గ్రంధరాజమగుట చేత శ్చ లోకము భాగవతము నెడ 
భక్ట్బద్ధమెనది. ఆపద్వేళల గజేంద్రమోతమును "సంజీవనీ 
మం త్రముగా ఉపాసించు ఆం(ధ్రులును గోపికా గీతలను 

భగవద్దీతవలె అధ్యయనము చేయు ఆంధులును "నేటికిని అనే 
కులు కలరో, 

2. భారతేమునందలి శిల్పచాతురి సర్వకళా వ్వేత్చృతగల 
(ప్రౌఢ రసికులకేగాని ఇతయలకు గోచరము"కాదు. తిక్కన 
సోమయాజి- భారత విరాణ్మూ ర్రి-నిర్మాణములో ఏ పద్య 
మున కెంత (పాధాన్యముండునో ఆఅంతమా(త్రమే యిచ్చి 
అన్నిటి కలయికచే సిద్ధిని పొందిన మూూర్చిసొస్ట్రవము"నెడ 
దృష్టై నిల్చెనుగాన్సి పద్యముల సొగసుకోసమే ఎచ్చటను 
పద్యములు (వాయలేదు, అందుచేత సే 'సందర్భమునుండి 

విడదీసి విడిగా అలవోకగా పాడుకొని సంతోషింపదగిన 
పద్యములు భారతమున మచ్చునకై నను ఉండవు, ఇక్క 
పోతన కృతములైన భాగవత పద్యములో, మధురాతి 
మధురము'లై భజన కీ రనలవల్సె "పెండ్లి పాటలవల్సె ఏల 
పదములవలె ఎల్హరును. ఎల్లవేళల పాడుకొనుటకు అను. 
సర్వత్ర వ్యాపించినవి, వానిలోని (శ్రుతి లయలు ఉచ్చారణ 

మ్మాలేమున'నే మనస్సును లోనొనును. ఉత్తమ మధుర 
కవిత్వమునకు ఒక లక్షణమైన గీతి (Music in lyrical 
Poetry) భాగవత పద్యము లందు నిండారి యుండుటవే 
వానికింత వ్యా వ్ వచ్చినది. 

రి. కవి అనుభవించిన దారిద్ర్యము, అకాళరాత్రి 
చెదురొ_ని పోరిన ఆయన ధిరత్వము, ఆశ్చర్యజనకములై 
లోకణప్యకు అఆయనయెడ నిరతిశయ ఫూజ్య భావమ్మును 
కలిగించినవి. ఇవిగాక ఇంెకేమేని కారణములుండవచ్చును, 
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లూ 

కారణములుగా భాగవత పఠనము తాళము మద్దెల సన 

కారులుగా (ప్రవర్షిల్లు గానసభ కాక మెేమగును ! as క భక్తి కృృంగార భావములు వర్షించు పట్టున అతి 
అనముకకు పొల్పడు ఫావలోలుడు, ఆ ఘట్టములలో ఈ యుగమున (పసిద్ధులై న ఇతర కవులు చాలామండి 

ఆయన ఆక్మభావమే (ప్రతిఫలించు కలరు; గొరన్క, జక్కన, అనంతామాత్యుడు వీనవీరన, 
తెలుగులో ఇట్రివాడు పొల్కురికి సోమనాథు దుగ్గన, నందిమల్లయ, ఘంటసింగయ మొదలై నవారు. 

పండే... పురాణ కొర్తలలో ఇంతే శృంగార (ప్రియుడైన చిరకాలము [క్రిందనే వెనుకబడిపోయిన ద్విపద రచనను శివి ఇంకొకడు లేడు ఆ క్పంగారము (ప్రబంధ శృంగారము ఫునరుదరించినవాడు గొరన, శ్రీ et el దీశ్లోకమును 
వంటిని శాక ఆధ్యాత్మిక కోళమును ముట్టిదియగుటచే ఆ ల ప్రబంధ ముహానాటకమునకు శృంగార శాక్రుంతల 
దషముకకో ఇతర కవు లెవ్ష్యకును సాధింపజాలని పవిత్రతను రూపమున ప్రస్తావన జరివిన సూత్రధారుడు. విల్లలమళ్హి. పిన 

స వీరను పురాణ కథలను కాక్క కొంతవరకు చార్మి తౌత్మక 
అంక వ్రలలో తిక్కన నూర్యునివంటి వాడనియు ములైన చి త్రకథా కావ్య్వమయులను (వాసీనవారు జక్కన 

పోతన చం దునివంటి వాడనియు ఒకచోట (ప్రసంగవళశమున అనం తామాత్యులు, సంస్కృృతనాటకమును "తెలుగు 
ఫూజ్యాలు శ్రీ కాన్న వ లశ్నీ శ్రనారాయణ పంతులుగారనిరి, (పబంధముగా అవతరింప చేసినవారు నంది మల్లయ్య ఘంట 
అనగా ఆం ధలోకమునకు వీకికువురును శెండు వెలుగులన్న సీంగయ. మొ త్రముమోద' వీరందణి యత్న ములును (ప్రబంధ 
మాట, ఇరువురును తమతమ కాలములలో “తెలుగుజాతికి రచనోన్ముఖములుగా నే పరిణమించినవి ఆ శాఖకు తగిన 
తెలుగు వేదములనదగిన మహాగంథధముల (పసాదించిన దోహాదమంతయు ఇయ్యెడశే యేర్బడెను. ఈ కాలమున 
గుకయాస్రల్యు (ప్రవక్తలు అని చెప్పదగిన మహాకవులు, బుట్టిన పురాణములయందు నైతము పురాశేతిహిసోచిత మెన 

సాధుత్వము త్మీ ఆలంకారికశైైలి (Ornate Style)’ 
యేర్చడుటచే ఈ కాలమును పురాణ (ప్రబంధముల 'సంగమ 
స్థానముగా చెప్పుకొనవచ్చును.  ఎజ్జనలో  బీజముగన్సు 
సోమునలో అంకురముగను పొడనూవీన (పబంధలత ఈ 

గ కాలమున కొనలుసాగి చిగిర్చి మాజాకు వేసినది. ఇది 
wa ర్తి స్ఫురించుచునే యుండును మజల శకాదనిపించు నేనపఫేల 'సమన్వితమగుట రాయలకాలమున, మటియు 
చుండును. ఇక పోతనయో సంసారమున పట్టువడక్ర_ ఈో శక (ప్రారంభదశలో. కొండవీడును మధ్యకాలమున పోయినను కవిత్వమున తడనినంత-నే చేతి కొందును, ఇది రాజమ-హే ంద్రవరమున్కు తుదకు విజయనగరమును a 

పోకన జీవితము తిక్కన జీవితేమువలె పరిపూర్ణ మెనది 
కాదు. ఆయన నిస్పృవాత్వము కతన ఐహిక సుఖాను 
భవము దూరమెనది. తిక్కన లోక ('ప్రవృ శ్రియందువలెనే 
కవిత్వమునందును వ్యక్తావ్య క్ష స్వరూపుడుగా పట్టువడియు 
పసువదేక. 'సంచరించును, (ప్రతివాక్యమునందును ఆయన 

సాధారణముగా నాటకకవులకును.. భావక వులకును గల _ వీఠములుగా ఏర్పడినవి. రాబోవు యుగమున అచ్చట నే శారరమ్యములలో నొకటి. ఛందోని బద్ధమగు శబ్దము, రాజసీంహాసనము| పక్క కవిరాజుసీంహోననమును చనెలకొొల్ఫ్స 
కళాధర్మము'లై న (కుతి లయలను ఎంతవజకు సాధింపగలు పెడనదిం 
గునో పోతనవలె దృషాంకవూర్యకమగా చూపిన ఫూర్వ క్ట ఎ్రహరాయలయుగము (1500-1600) కవి అక్కడు . bes లేడు. ఆయన శద్ధాలం'కార (పీయ మూడు శతౌబ్దులనుండి ఆం(ధ్రులుచేసిన తపస్సు ఫలిం య! మజేకొంత వన్నె పెట్టినది, సముచిత ప్రయుక్త చినదేనూ అనునట్లు సమగ్ర దకీణభారత వ్యా ప్తమెన ఆంధ్ర మేనచొ ట్ల ఆయన అన్ముపాసాలం కారము ఫాగవత కవితా మహాస్మామాజ్య మేర్చడి (ప్రజలు వైభవేత్నాహయుతుశె 8 కు మృదంగ వ్యాపారము . నిర్వహించుచున్న ఆ సామాజ్యస్థితికి హేతుభూతుజెన ,శ్లీక్ష పరాయలు' ట్లుండును. కవి స్వేచ్చగా పాడుకొను భ క్రి ర య. 
జ గా. 3 భ_క్తిగానమ్కు ఆ సరస్వతీ సేవాస కతగల సవదయుడగటచేత, సామంత ఇాభమున. కనురూపమైన. మధురాతి మధుర కూ జ ERS జ ధుర దం ఆ రాజులకంశు ముందు కవిరాజులెకే అగఫూజలు జరిగినవి, a ప మైన అంక్య(ప్రాసమ ఆ ఫూజ లందుకొనవలళెనని ఆ మహారాజు (ప్రాపు పొంద 
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వలెనని ఉత్కంఠతో, కవులాకరిని మీంచి యొకరు కావ్య 
రచనలకు దొరకొనిరిం భోజరాజూ స్థానమును గుణించి 

విన్న కథలు కట్టు కథలంగన్కు రాయల ఆస్థానసాహి తీనోస్టి 
యధాగ్ధమును అయ్యెను. ఈ మహాస్థానములో చేరిన 

యితర ేశభాపాకవిపండితసమవమున విద్యా (ప్రసంగ 

ములలో కవితా పరీక్షలలో “చేశ భాషలందు తెలుగు 

లెస్స అడి సిద్ధాంతము అపవాదముగాన్సి ఫూర్వపతీము 

గాని లేకుండ నిరూఢమయ్యును, 

నూత్న తేజముతో వెలుగొందు ఈ స్మామాజ్య వైభవ 
ముతోపాటు నవనవ వో న్మేపమైన స్వతం(త్ర సారస్వతయాపము 
కూడ వెలసినది అదియే మన నవ్యకవితోద్యమములలో 

మొదటిది, (The First Romantic moyemet) అది 

య్ ('ప్రబంధావిర్భావము. ఈ (పబంభమే ఆంధ్రులు తమ 

(ప్రత్యేక కావ్యసిద్ధిగా కొనియాడుకొనదగిన (ప్రక్రియ, అన్ని 
"కావ్య "ణీదములును రాశీభూత మై ఒక్కచోటే “కానవచ్చు 

'శ్నోగ్రేయను ఇదియే. పురాణ మహారణ్య 'సంచారమును 

సలి ఆంధ 'సరన్వతి విహారించిన ఊద్యానవనమును ఇదియే. 

.రాయల ఆవదేశమున, ఈ ఊద్యానపాలకతా భారమును 

మొదట వహించిన మహా పురుషుడు... 

అంధక పితావితామహుడు, అల్ఫసానసి చెద్దన. 

మనుచర త్రము శాంత శృంగారములు సంగమించిన తీర్ధము. 

సహజ శృంగార పియుడైనకవి శాంతోన్ముఖు డైనపుడు రచింప 
ఒడిన (గ్రంథమని అందలి (పతి (ప్రకరణమును చెప్పక"ప్పును. 

ఈ ఉభయరస సంఘర్ద ణమే ఆ కావ్యములోని శిల్చ్బరచనకు 

ఆ సంఘరణము తాల్చిన మెొదటిరూపమే 
వయాధినీ (ప్రవరాఖ్యుల నెడి జంట. కావ్యప్రూర్వార్థమున 

తాండవించు ఈ రండు పాత్రలు "పెద్దనగారి పొత్రనిర్మాణ 

సిద్ధికి సంఖాహ[ణ చాతుర్యమునకు బుద్ధి విన్యాసమునక్కు 

అం'గాంగి రసముల సముచిత పరిపోపుణకు లక్ష్య భూతములుగా 

నుసవి. అంత ఆత్మిక శ క్లితో (Intellectual Energy) 

సృస్టించిన పాత్రలు కావుననే వరూధినీ (ప్రవరాఖ్యులు 

చీటికిని సజీవులై యున్న “ట్లీ భావుకుల మనోనయనములకు 

గోదరించుచున్నారు. మనుచరిత్ర ఫుట్టినదాదిగా వలపు 

(వయోగమునకు రంభను, జి తేంద్రియత్వమునకు శుకమహర్షి ని 

పీర్కొ_నుట మజచి ఆంధ్రులు వరూధినీ (ప్రవర్జులను ణప ప్ప 

కొనుచున్నారు. ఆ పాత్రల 'సజీవతకు ఆంధ్రుల మనః 

8 మూలప్రకృతి. 

వేర గ PE. ged 

(పపంచమున అవీ కలీగించిన పరివర్త రనమునకు ఇదియే తారా 

ణము, తిక్కొ_నగారు సృష్టించిన భారత పురుషులకు పిమ్మట 

పాఠకలోకముతో ఇంత సన్ని హితత్వముగల పాత్రలు 

థారతమునకును మను చర్మిత్రమునకును నడుమ వెలసీన 
వాజ్మయములో ఇంకొకచోట లేను. ఈ శెండు పాత్ర 

లను దిద్దుటలో కవి వహించిన నాటకీయ తటస్థ పద్ధతి 

(Dramatic Objectivity J (శవ్యనావ్య కర్రల అ 

కును సాధ్యమైనది కాదు, మనుచర్శిత్రమును చదివిన రసికు 

లెవ్వరును 'వేళ్య అనిగాని శ్రో_త్రియుంనకు (వతభంగముచేయ 
"సెంచిన వలపుకళ్తె అనికాని వరూధినిని గర్షింపరు, మీదు 
మిక్కలి ఆమె అనురాగము అస్థానపతిత మైనదని చింతిల్లు 

సవృాదయులును ఉందురు. ఆమెవలలో పడక ధీరుడై 

తప్పించుకొన్న (ప్రవరుని దలచి భ_క్రిపూర్వకముగా మగల 

వానే బోహారలొనరింతురు, 

“శ లిలో శ్రీనాథుడు "పెట్టీన ఒరవడిని పెద్దనగారు 

చక్కగా అనుకరించి ఆయనకు 'పకోతుశిస్యుడయ్యెను, 

అట్టయ్యు ఇరున్రరకును కొంతవాసీయు కలదు, (పాయిక 

ముగా (శ్రీనాథుని న దుందుఖిథ్యానము 

వంటిీడి, "పెద్దనగారి వాక్కు అెపేలవముగ్యా మంద్ర 

ముగా వినవచ్చు మృదంగ నాదమువంటిది. 

అల్లసాని “పెద్దన రాయల ఆస్థానమున అ(గ్రవూజ 

లందగా, ఆస్థానముననేగాక, అంతేకపురమునను చనన 

లందినవాడు నందితిమ్మన. ఆ చనవు బలిమినే ఈ కొవితేల్ల 

జుడు తన కృృళికన్యను (పారిజాతాపహరణము) అడుగశయీ 

రాయలకిచ్చెను మను చరిత్రకు ఫూర్వభాగమువలె ఈ 
పారిజాతాపవారణమునకు (ప్రథమాశ్వాసము ాణకుల్యము. 

వర్ల వాబాహుళ్యమును, కథావిస్పృతియు లేని ఆ చిన్న 

(ప్రబంధము దహీణాంధ్రకవులలో "పెక్కు_రకు మార్గదర్శక 

మయ్యెను. నాయకరాజులకాలములో “వలసిన సత్యే 

భామా సాంత్వనము రాధామాధవసంవాదము "మొదలైన 

విప్రలంభ శృంగారకావ్యములన్ని యా సారి 

జూరమునకు సామోదనుకృతులే. 

తినవు న గారి 

అయ్యలరాజు రామ భ(ద్రుడును మాదయ"గారి మల్ల 

నయు ఇంతవారు కాకున్నన్సు ఏదో కొంత విశిస్టత 

యుంక్షుటచేత నే అష్ట్రదిస్టజములలో వేరగణలిగిరి ఈ వర్ష 

ములోచేరిన ఇంకొక “మటికవి ధూర్జటి. శ్రీ కాళవాస్తి 
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ముం హోము నక మేకువ్రూాస 
కి కృష్ణరాయలు మ 

కిమాల్యద కః రాజ కవికృతమే, "పెద్దన కన 
రాయల సాహ్ళ్య క్షీర ధ్వజప్రాయమైన ఈ 

లు. సే సొ మాజ్యుము సర్వధా సంపన్న మై నిరహద్రవమైన ములలో వాయబడీోది.  గోజాజేవీ విష్ణుచిత్తుల భి 
5 త్య లీ | గంట వూర్యాపరభాగముల నాశ్రయించియున్న న్నవిం 
గోప యువతి గనుక ఆమెభక్త్ శృంగారరూపమును 

we క 

perm Fe జ జా జె జ a 7 ఖ్ నా. ప అప అప టో 
కాల్చినల, (పథాన్నప్రణ పాద్యమగు విష్ణుభ_క్తికి పోవక 
పము అం జా వచు D నకు ఊహాతో రాయలు కొన్ని 

లకు సాము కల్పించి అతిశెను, ఆ యకుగు 

మొత్తము 
es తజము నర తౌనయె వెలు 

అధిశాక శారమ్య మునుబట్టి భిన్న భిన్న రూపముల 
జొదుచ్చు ఎలయెడల స్ట ంకేనాశనము చేయుచున్న 

ఆహ విధముల కావ్యము (ప్రదర్శించు 
గి ఆతీ తీక్ష మైన భావనలో రాయలు ఒక్రా_క్ర 
టకకకోను తజిక్ చుచుండును. కాని దురదృష్ట్రవళ 

త్స సే పపాంఫాా ముల ఆశ శి మజుగుపడిపోం్పు శ్టోవనకు మైన ఊహా. విజృంభించినది. పద్యర చనలోక్రూడ్త 

స ae ల. 

షం. RR: ae anid 

శ్రీ వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు 

న, (ప్రచారిణీ (గంథమాలా స్టాఎకులు; వీరిలో 'ఎడమప్రక్కన 
డీ బాలాంత్రపు వెంకట్రావు, కుడిప్రక్క_న (శ్రీ ఓలేటి పార్వతీశం, 

ఇట్టి గుణదోవమిశ్రభావమే కలదు, ఒక్కాక్క_యెడ 
ముక్కు_తీమ్మనవలె ఎంతోముద్దుగా _ (వ్రాయశేర్చినకవ్రి ' 
మట్ెక్క_యెడ ముదురు నారికేళ పొకమునకు ముజీయం 
చుండును. అట్టిచోట్లు భావవ్య క్రి కుదరక - "పెననులాడు 
వానివలె కన్నట్టును, 'సహాజముూగా సంస్క్భృతకవిమై 
యుండి కాలక్రమమున  తెలుగుక విత్వము నభ్యసించినా 
డేమో అనుటకు అట్టి పద్యములే నిదర్శనములు, నన్నె 
చోడుని తేయవాత ఇంత వర్ణ నా కుతూహలము గలకవి ఇంకొ 
కడులేడు. ఒక్క_"పెట్టున మాడు బుతువులను వర్ణించిన - 
మేటితనమ ఆయనే చెల్లినది. 
హారము 'లెజుంగవలె నన్న-దో 

(గంభమును అక్క_ఆకురాదు, "ఇతర (గ్రంథములలో నామ 
మా[త్రమునకై నను పేర్కొా-నబడని “పేదసాదులయు, సంపన్న 
గృవాస్థులయు సాంసారిక న్టీతిగతులను ఎన్ని టినో వర్ణించి 
తేన న 1 (పజల జీవితమును అద్దమునందువలె గో 
రించునట్టు లోకమున కనుగ్రహించెను.. ఆ ఘట్రమున 
వ్యక్తమగ రాయల (పకృతిపరిశీలకత్త లోకవృ త్త త పరి 
జ్ఞానము అన్యక విరాజదుర్ష్ల భములం, ఈ (ప్రజ్ఞ కతోడు 
ఆయనచూ్షిన పాతంజలాది బహుళాన్హ్ర పరిజ్ఞానముకూడడ 
అన్యరాజదుర్ల భ మే, 

రాయలనాటి అ వ్యవ 

డ్య (గంథమువలె ఇంకే 



“గాని అష్ట్రదిస్రజములలో వేరవల సినవాటెే, 

సంకుసాల నృసీంహాకవికి ఆస్థాన (ప్రవేశము దొరకలేదు 

యతిని విటు 

నిగాజేయు శృంగారమున్యు విటుని యతిగాజేయు వై తాగ 

మును వర్ణించుట ఈయనే చెల్లినడి, ఈ కవిత్వములో 
ఫూర్వకవుల అర్థ సాలభ్యమున్వు (ప్రబంధకవుల శేబ్దజటిలతీయు 

ఎడములేక హత్తుకొని యుండును, 

రాధామాధవ (ప్రబంధము (వాసి రాయల మెప్పించి 

“రాధా మాధవకవియనెడి బిరుద నామమును పొందిన 

చింతలపూడి ఎజ్ణనార్యుడును, తన శృంగార మల్హ ణమును 

రాయలే కృతి యాయదలచి (ప్రతికూల కాలవళమున మనో 

రథ పూర్రికాక ఇతరులకిచ్చిన ఎడపాటి ఎజ్జనయు రాయల 

దగ్భనభాగ్య మనుభవించిన 'సమకాలిక కవులే, పింగళి 

సూరనాదులకు ఆ భాగ్యము 'లేకపోయినది, చారు ఆ 

ఆస్థాన వై భవమును 'స్మరిం చుకొని మత్రమే తనివి ఇెందిరి, 

ఆంధ కవులలో నిరుపమాన ప్రతిభా సాకల్యముగల 

తిక్కన సోమయాబికి ధర్మాచార్యకత్వమున పోతనా 

మాత్యుడువలి, శిల్పాచార్యకత్యమున వీంగళి సూరన సాటి 

: కళా ఫూర్ణోదయము స్వతం(త్రసృష్టి యగుటయు భారతము 
అనువాదమగుటయు కారణములుగా తిక్కనకం కె సూరనకు 

నూత్న నిరాణకౌశలాది శిల్బ పదర్శనమునకు ఎక్కుడు 'సదవ 

"కాళము చిక్కి_నది, 

మన సారస్వతములో అచ్చటచ్చట మొదటినుండియు 

'సకృత్తుగా పొడనూపుచువచ్చిన 'శ్లేవ కవిత్వ రచనకు 
సూరన రాఘవపొండవియము పరిణామరూపము, తరువాత 

వెలసిన ద్వ్యర్థి తృ్యర్థి కావ్యము లన్నియు ఈ మారృ స్తన్య 

మును (గోలిన శిశువులే, 

కళావూర్జోదయము అప్పటి కవిపండితలోకమున ఒక 

మహా 'సంచలనము కల్పించియుండును. కృత్రిమ రత్న మని 

కొందజు, చేశ్యానాయికమని కొందబు వంకర కభయని 

కొందజు ఇంెకేమో అని మటీకొందటు ఆ కావ్యరత్న మును 

ఆకేపించియుందురు. విశ్వలీలకు ఆదికారణమగు శృంగార 

భావము, ఆలంబన తారతమ్యమును బట్టి ఎన్ని విధముల 

వర్టించుచుండునో, ఎట్టి రూపాంతరముల బొందుచుండునో 

ధ్యానించి సామాత్క_రింపజేసీకొని ఆదర్శమునకు రూప 
కల్పన మొసంగుట (బహ్మసంక ల్పమున కర్గమ్ము చెప్పుట, 

ఈ కావ్యమున (పతిపొడింపబడిన ధర్మరహాన్యమింది, కల్లా 

ఆంఅవాజ్మయచర్మత 

పూర్ణోదయమనగా ప్రణయ డేవతా' విశ్వరూప (ప్రదర్శనము= 

ఈ రహస్యము వ్య క్లీకరించుటక్కు పురాణేతిహాసములలో 
న్న ఉపాఖ్యానములును నూరనకు అక్క_జకురావు. కావుననే 

తేన (ప్రపంచమును తానే సృష్టించుకొనెను. అది బ్రహ్మ 

సృష్టియని తెల్పుటశకే కథాభీజము (బ్రహ్మమానస 'క్నే త్రమున 
నాశునుు. మజియు, ఆంధ (పబంధక వులలో ఇంత 

మనోవిజ్ఞానముగల కవి ఇంకొకడుండెనా అను (ప్రశ్నకు 

వెంటనే సమాధానము చెప్పుటయు కష్టమే. కావ్య 

పాత్రలకు ప్రాణ ప్రతిస్థ చేయునది కవిలోని ఈ మనో 

విజ్ఞానమే, కథా వూర్ణోదయమున (ప్రతి పొత్రయు నాను 

మాత్ర స్మరణమున మనకు (ప్రత్యతమగుటకు హేతువు ఈ 
కవితా శక్తియే, చూడచూడ్క, ఈయన శ్రీ ప్మాత్రములు 

పురుపుప్మాత్రములకం మె మే లరములుంగా గోవరించును, 

అట్టనుటచే ఆ పురువచిత్రమల ేఖలుగాని రంగలు గాన్సి 

భావముగాని చెడినవని తలంపరాదు, మెహఓమన లోకములో 

ప్రణయ రవాస్యమందు పురుషులకంకే (శ్రీలు ఎట్లు గంఖీర 
వర్త నలుగా నుందురో అట్లే సూరన సృష్టించిన క్చంగార 

(ప్రపంచమునందును (శ్రీ పాత్రలే గంభీరయులుగా నుండును, 
మన (ప్రబంధములలో "పెక్కు నాయకపధానములుగానే 

"వెలువడినవి, నాయికా (పథానములయినవి బాల తక్కువ, 

ఆ ఉన్న వానిలో కళా వూర్ణోదయము ఉత్తమోత్తమము, 
శృంగారభావమును విసాదరేఖాశబలితము చేయుట 

ఈయన శిల ్ పభర్మము లలో నింకొకటి, ఆ విపోదము 

కేవలము దుఃఖాత్మకమేకాద్సు అద్భు తావహముకూడ, అట్లయి 

నసేకాని అది పుస్టినొందదనియు (ప్రీతిగొల్పదనియు ఆయన 
మతమో లేక ఆనురాగమునకు త్యాగమునకుగల సన్ని హీ 

తత్వమును ఎజుక పజచుటకో “పెక్కు_చోట్ల ఆ సంకలనము 
వేయును, శృంగారానుభూతి ఇన్ని సేళములు తరించిన 

పిమ్మట లభింపవలసినదేగాని మాటమ్మాా(త్రమున చూపుమాపత్ర 

మున అందదగినదికాదని ఈకవి సిద్ధాంతము. ఈ శ్రీ 
పాత్రలలో (హేమమూర్తులం కొన్ని, (ప్రజ్ఞామూర్తులు కొన్ని + 

(Characters of Love and Characters of Intellect) 
ఆ (ప్రజ్ఞామా తలలో శుచిముఖివంటి బుద్ధిశాలిని ఏలోక 

మునను ఏవాబ్మయమునను గూూడలేదు. ఆ రాజవాంసి సృష్టి 

కొజెకే సూరన (ప్రభావతీ (ప్రద్యుమ్న మును ఊహి ంచియుండు 

ననిపిరెచును. శుచిముఖి ఆలోచనా" నిమగ్న లును ఇతిక ర్హ 

వ్యతామూఢులును అయియున్న _ ఇందోేంద్రులకు 
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కి క ముపకేశింనిన గురువు; కార్యమును నిర్వహీ ంచీన 

పుకాణగాభ లవలెనే వారివంశమునందలి 

ఈ కరకు అసంంతములు అసందర్నములునగు అంశ a 

ములత్ నిండ జల్లిహార్బువలె నున్నది, సూరనార్యుడు ఆ 
క్యా 

క్ సము పరవ ముల పరిష్ము_రించి పురాణగాభలను (పబంధీక 

ధ్వజ బాయ మైన 

యద్ యర్థమును 

న బుభుడూపొంచి 
Pe 3 యు విశ్వ జుల్ ఆచ్చపుబుద్ధికి లేవగమ్యముల్ 

పదత వశమున సూరన చెప్పిన ఆజా విశేషములు 
wy 

సును ఆయనవే, ఈ ₹ంకు 'కావ్యములును ఏ త త్రజ్ఞా 

పూరనవ౭ె రామరాజభూాహణుడును కథను నాటకీయ 
ముగా నడపల సమట్టుడే, అయినను వస్తుసన్ని వేళములను 

యముగా పొందింపగలిగానేగాని నాటకత్త మునకు 

ఆయు వ్రపట్టయిన సజీవపాతసృష్టి చేయలేకపోయెను, 

వరూధినీ (ప్రవరులవల్సె కలభాపిణీ మణికంభరులవల్కె గిరికా 
వనురాజులు 'స్మరణమ్మాత్రమున సాజాత్క_రింపరు. 
"జేమాయ్కి వసు చర్శితకు మన వాబ్బయమున మహ్మో( పభావము 
కలదు. ఆంధ కావ్యములలో అంత (ప్రౌఢసాహిత్యము 

గల కావ్యము ఇంకొకటిలేదని బహు పండితుల అభిప్రా 

దియునుగాక అయయు గమకమునుగలిగి కీర్తన 
వలె పాడేదగన పద్యము కమ్మచ్చు తీసినగతి జవరగా సాగి 
కచ్చు పద్యపాదములు అఆ ప్రయత్న సిద్ధములై న వ్యంగ్య 
శేహిదులు.. వానాశాస్త్ర నిష్టాతమైన కని బుద్ధిసంపద 
శారణములవగా ఈ (గంథయునకు రావలసిన మహాఖ్యాతి 
వచ్చినది. (పౌథ కవులనిపీించుకొనదలచినవా రెల్లరును 

అయిన 

చ & 
టీని ననుకరింప మొదలిడ్సి ఎన్నియో పీల్లవసు చరిత్రలను 
(వ్రాసీరి అవియన్నియు 'నామమాతానుకరణము లే, 
వారిలో ఆద్దంకి గంగాభరకవి తప్ప తేక్కి_నవారందబు శీణ 
యాగములోనివారుం వారి అనుకరణాభిలావయే ఆ 
రయుగమునకు శీ ణక వాపాదించినది. కథ భరించలేని వర్ష 

టయందున్సు. -శేషాది చిత్ర కవిల్వమునందును 
నకు అంత ర_క్టియుండుట శోవనీయము, 

త్కోరాపొదిగానున్నది, అనగా ఆధికోరిక వృత్తము 

కంకు (పొసంగికమే "సేలరమనుట, 

వీరితో సమ (పాధాన్యముకలవాడే తెనాలి రామకృష్ట 

కవి. ఈయన రాయలకు సమశాలికుడును అర్యాీను 

డును అగును. సమశకాలికుడయ్యు దికజము మాత్రము 

కాడు, ఉద్భటారాధ్య చరిత్ర పాండురంగ మాహాత్మ గ్ట్ముం 

ఘటికాచల మాహాత్మ్యము అను మూడు కృతులలో 

ఈయన యశమునకు నిధానమైనది పాండురంగ మాహా 

త్మ్య్యము మాత్రమే, వీనిలో మొదటి శెండిటికిని ఏకోద 
రత్వమును 'సంబర్జి చు పోలికలు చాల గలవు. ఈ కెంటి 

పుట్టుక కును నడుమ బాల 'కాలవ్యవధియు నున్న డి, (ప్రధమ 

రచనలో భావ ఎంతేమృదువుగ నున్నదో భావము అంత 

ఆండవదానిలో' క్యాచిత్క_ముగా 

ఆపసన్నత కలదు. ఆయినను 'స్వతంత్రములును గంఫీర 

ములును అయిన భావములక్కు ఆ భావములను వ్య_క్రము 

వేసిన విళిష్టపదగుంఫనకు ఆకరమైన ఈ (గ్రంథము రామ 
కృష్ణుని భావగతికిని భాసాగతికినిగల (ప్రత్వేకతకు నిధా 

నమె వెలసినది, జ 

(ప్రసన్న ముగా నున్నది, 

వీరి తరువాత పేర్కొన తగినవారు సారంగ తమ్మయ్య, 

చదలవాడ్ మల్లయ్య, కందుకూరి రుద్రయ్య, పొన్నగంటి 

'తెలగన్న, అద్దంకి గంగాధరకవి, వీరిలో మొదటి 'ఇరువు 
రును శృంగార హాస్య (ప్రధానములుగా పరమభక్తూడగ విప 
నారాయణచరి( త్రము (బాసిన సాధురచయితలు. కందు 
కూరి తుదయ్య ఒక విధమైన సాంఘి కేతివృ _తీమును (ప్రబం 
ధించిన స్వతంత్రుడు, . కాకీఖండములోని 

రామకృష్ణుని మదాలస నిగమశర్శలును రుదకవి నిరంకుళుని 
సహాధ్యాయులే. ..-కోని ఈ నిరంకుశుడు వారివలె ఏక్నేత్ర 
మాహాత్మ కిమవల్లనో ఏ శివరాత్రి జాగరమువల్లనో అకస్మా 
త్తుగా మోక్షమును. జెందజూచినవాడుకాడు. ఆ క్నేత్ర 
సూ బ్రములున్వు ఆ కథలలోని పరిణామ కృ తిమత్వ 
మును రుచింపకకాబోలు, రుద్రయ్య (గంథమున ఒక 
నూత్స సిద్ధాంతమును (పతివాదింపనెంచెను, కాని దానిని 
సహజముగా సాగనీయక తుది భాగమున తానును ఒక 
కృ[తిమకల్పనమేచేనెను, అందుచే ఈయన కల్పించు * 
కొన్న సమస్య సమ్యకృరిస్క్యృతము. కాలేదు. ఈ ద్రయ 
కీ-ర్థిని చిరస్థాయిగా నిలుపుటకు నిరంకుశోపాఖ్యానమే 

గుణనిధియు, - 



జనార్షనాష్ట్రక మే వాలును, మేఘ 

'సంబేశమందు కాళిదాసు వరించిన మందా. క్రాంతీమువలె 

రద్రయ భావానుగుణమగు వృత్తము "నేజికొని వృత్తగత 
మైన గీతికి అనురూపమైన భాప.నేజికొని శ్మేతయ పదముల 

వంటి. సొగసుదనప్ప కుప్పలెన ఎనిమిది జనార్షనాంకిత సున్న 

మంజరులను---ఎన్న టికిని వాడని వానిని-..అంధ్రలోకమున 

కర్చించిపోయెను. వూర్వ (ప్రబంధక_లలో 'మొదటియత, 

గాన కర్టయు రు దయగా నే కానవచ్చుచునా గు. అదే 

సుగ్రీవ పట్టాభిషేకము, 

అక్క..జలేదు, 

పొన్నగంటి "తెలగన్నకు గలప్రత్యేకత అచ్చతెలుగు 

కావ్యరచన, పూర్వ గంథములలో 'క్వాచిత్క్లము గానున్న 

ఢేవ పద్యములనుచూచి (ప్రత్యేక చేవ (ప్రబంధము చేసీన 

పింగళి సూరనవల్కె తెలగన్నయి, ఫూర్వులలో అచ్చ 

టచ్చట గాననగు అచ్చ'తెలుగుపద్యములను చూచి (ప్రత్యేక 

ముగా అచ్చ తేలుగు (ప్రబంధము (వ్రాయబూగెను, ఆయన 

వలె ఈయనయు తన చిత్రమార్లములో (పథముడగుట యే 

గాక (పముఖుడుకూడ, ఆ (గ్రంథము పేరు యయాతిచరిత్ర, 

' తరువాత అచ్చ తెలుగురచనను సాగించినవారిలో ఏమా[త్రమో 

కూచిమంచి తిమ్మనకు తప్ప తేక్కి_నవారికి తెలగన్న 

సరళత అబ్బలేదు, ఈ అచ్చ తెనుగురచనలు శుద్ధ కృతి 

మములని నాతలంపు, వానిలో అచ్చతెనుగు లేదు సరి 

కద్యా తత్సమ తద్భవ చేశ్యాత్మక మైన ఆం(ధభాసలో, తత్స 

మము పరిహరింపబడుటచే భాషా ఫౌస్ట్రవముకూడ లేకపోయి 

నది, ఈ తెలగన్న యు ఈయన 'సమకాలికుడు అద్దంకి 

_ గంగాధరకవియు తురక (ప్రభువులచే ఆదరింపబడిన “తెలుగు 

కవులు, గంగాభరకవి “తపతీ సంవరణోపాఖ్యానము’ 

మొదటి పిల్లరసు-చరి(త్రే, 

ఈ శతాబ్దిని సేరొ_నబడవలసిన కవులు లెక్కకు 

మిక్కి..లిగానుందురు. ఈ న్గూలచరిత్రేలో వారి కందజ 

కోను తావులేదు. 

దశ్నీణాం ధయుగము (1600-1775) 

ఈ యుగమునకు మూలపురుషుడు విజయవిలాసకృతిపతి 

ఈయన తంజావూరు 

విజయనగరరాజ్యము, 

అచ్యు కేంద్ర - రఘునాధరాయలు. 

నాయకరాజులలో మూడవవాడు, .. 

(ప్రాభవమునంధువలె సారస్వతమునందును శ్నీణదశనొంది, . 

ఆ రాజవంకీయులలో పునరుద్ధరింపగల సమర్థ లెవ్వరునులేని 

స్థితిలో కవియు, పండితుడు కవిపండితపోపకుడు అగు 

రఘునాథుడు తంజావూరులో తలయొత్తి 

కా(శ్రయములేని లోటును సవరించెను, 

ఆం(ధ్రవాణి 

ఈ శతాబ్దికి (పొరంభమునను, రఘునాథరాయల అభ్యు 

దయమునకు కొంచెము ముందుగాను కువలయాశ్వ-దరి[త్ర 

బహుళౌళ్వచరిత్ర ene కొన్ని (ప్రబంధములు పుట్టినవి, 

వాని నన్నిటిని ఈ యుగమునకు పూర్వరంగముగా భావింప 

వచ్చును, | 

కృష్ణరాయల కీర్తి పతాపములకు తొలువొాల ఉదయగిరి 
జయము ఎట్లు హేతుభూతమరయ్యెనో రఘునాథుని క్షీ ర్రి 
'ప్రతాపములకును 'తోొలుదొ_ల్ల తోవూరు విజయము అడే 
హేతుభూఠేమయ్యెను, ఇంబేకాదు ఈ రాజులకిరువుర 

కును సెక్కింట సామ్యముక లదు, ఇరువురును మహావీరులు, 

ఇరువురును (పజారంజకులు. ఇరున్రరును సహృదయులు, 

ఇరువురును కవులు (గ్రంథకర్తలు, _ఇరువురును లవ్మీకంకె 

సరస్వతికే ప్రథమ వూజచేసిన భక్తులు, తుదకిరువురును 
నడివయస్సున చే చృత్యుగో.దరులై.నవారు. కృన్మరాయలకు 

నలుబదియారేండ్లకున్కు రఘునాథునకు నలుబదియేండ్లకును 

నూటండ్లు నిండినవి. ఈ మహాపురుషులిరువురే వూర 

పురుహాయువ జీవులై నచో ఎన్ని మనుచర్మితలు ఎన్ని 

విజయవిలా'సములు పుక్టెడివేో "దేవుని కెటుక, 

ఈ రాజకవి మాలముననే దథీ.ణాంధ్రమున తంజావూరు 

ముఖ్యసాహిత్య కేంద్ర మయ్యెను, (పాధాన్యమును బట్టి 

'0డవకేంద్రము మధుర, మూడవది పుదుకోట, 

ఈ యుగమునకు విలకుణతేను (పాధాన్యమును సంపా 

దించిన అంశములలో మొదటిది కావ్యస్వరూప వై విధము. 

సృష్టించిన సాహిత్యములో సంప్రదాయసిద్దములై న పూర్వ 

(ప్రబంధములవంటి (పబంధములును కలవు. _తెనుగున 

కొంగ్రొత్త గా శేవలవచన కావ్య సృష్టికావించినవారునువా శే, 

గేయ కవిత్వమునకు (ప్రబంధకవిత్వముతో 'సమానగొరవము 

లభించినది ఆనాడే, పల్లెలలో (వాకులాడు యకుగానము 

లను ఆస్థానకనులు చేపట్టి. రాజాస్థానము నుచేర్చిన శుభ-కాల 

మును వల; మనకు “సాంఘిక కావ్యములులేవనెడి లోటు 

తీర్చిసిద్ద వీరే, కావ్యములందు ఆనావళ్యక "వేదాంత బోధను 

పరిసారించుటయేకాక కళా సౌందర్యమునకును . సీత్రిబోభకున్లు 
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నరమభాగవతో త్తముడు---బమ్మెర పోతన 

భాగవతాది (గ్రంథకర్త, (పోతన వేషధారి శ్రీ చిత్తూరి నాగయ్య). 

ఏంపంధములేద"నెడి ఒక నూత్న సిద్దాంతమునకు బీజము 
కాటినవారును వాచే, రచనా ఫౌలభ్యమునకై జెచిత్య 
అ కొన్ని వ్యాకరణ నియమములను రూల్లంఘించిన 

కాత్య కవలకందజకు విలాసతేత్సరత్య శృంగార 
$చతురత ముఖ్యలకుణమయులు, వీరు రాజ 

గములను భగవద్ద త్తమెన శరీరపటుత్వముతో నుధవించిశేకాని చీవితము-నెడ ప 

వహించినవారు శారు, 
క అటుందగు వాకు “శ్ర * అనెడి మాటా 

మాలమంది కవులును కవిపోవ.కులును కలరు, 

యెజుగరు, వెల్లీవిరియు ఊతా 

వాముతో పొడినపాటలకు 

(వాసీన పద్యములకు రసోద్దీ Ey 

ఆశించిరిగాని వేణు (ప్రయోజన 

మపేమీంచళలేదు, అయినను, వీరి! 

నై తికనిస్థ. లేకపోవుటచే ఆ 

కావ్యములలో "పెక్కి_ంటికి ధర్మ 

సౌందర్య లోపము వాటిల్లినది 

మజికొన్నిటియందు కథా నిర్మా 

ణమున బిగువులేక కూర్చుసాంపు 

ఇడినది, తంజావూరు కవులలో 

అ(గగణ్యుడు చేముకూరి వెం 

కటపః “తెలుగు మార్లవమన 

"నేమో తంజావూరు. తెలుగు 

లోని లాలిత్య మెట్టిదో లోక 

మునకు చూపీన (గ్రంథము విజ 
యవిలాసము. ఈ చరి తభాగ 

మునకు సాయకుడును, విజయ 
విలా సకృతికి పతియునగు అచ్యు 

తేంద్ర రఘునాథనాయకుడును 

ఇంచుమించు వేంకటపతి అంతటి 

కవియే, వాల్మీకి చరిత ఆయన 

(పజ్ఞామహితత్వమయునకు పరమ 

నిదర్శనము. ఆయన  ఆసాన థా 
మునకు అలంకార (పాయ-లెన 
కవయి లం ల 

రామభ(ద్రాంబ అను ఇరువురు, 

రఘునాథుని కుమారుడు విజయరాఘవుడు బహు యశ. 
గానములక ర, ఈయన ఆస్థానము కీర్త నలు పండిన 
సుక్నేత్రము, ఈ రాబు క్రతు కు రంగాజమ్మ ఈయన 
కొలునుకూటమునకు వన్నె పెట్టిన ఒక కవయిత్రి, ఆంధ 
జయదేవుడని పీలువదగిన, మువ్వ గోపాలపదళ ర్త 'క్నేతయ 
ఈ విజయరాఘవుని పరమమి(తుడు, విజయకాఘనుని 
రుమారుడు మన్నారుదాసుకూడ యక్షగాన కవియే. వీర 
తరువాత ఆ సింహాసన సనమెక్కి_న..మ హారాష్ట్ర్రరాజులలోకూడ 

వారి రోజు 
లలో  యకుగాన' నాటకము మలింత తామరతంపరగా 



(ప్రబంధము అంతేగా వెలసినట్లులేవు, ముద్దు 

పళని రాధికాసాంత్వన మొకటి మాత్రము కానవచ్చుచున్న ది. 

దుపళని (పతాపసింహుని (పియుకాలు, రాధామాధవ 

(పణయాత్మకములై న శ్చంగార (ప్రబంధములలో దీనిని పోల 

దగినది ఇంకొకటిలేదు, 

వలె ముద్దుపళని, 

నందితిమ్మనతో పంచెముచజుచినది 
రాధికావిప్రలంఛభశృం-గారమును అతి 

వృష్టాగా కురియించినది, పుట్టుకచే వేళ్వ్యయు, 

రముచే 'సరసు రాలునుయయిన ఈమె తానే 

సంస్కా_ 
స్వయముగా 

"కావ్య నాయికమ్రై, తన హృదయము వ్యక్త కముచేసీనదా 

అనునట్లుండును, కొన్నిటిలో 

దుస్స్పహ మనిపించు 'కామపరశ్చంగారము ఏదికలదో అది 

ఈ కావ్యమున దుస్సహతర మైనది, 

మధురలో రాజ్యపాలనముతో నే 
కావ్యరచనారంభమును అయినదని ఊహింపవచ్చును, తిరు 

మలునకును తరువాత ఆతని కుమారునకును ఆస్థానకవిమైన 
లింగనమఖి శ్రీరామేశ్వరకవి సత్యభామాసాంక్వనమునకు 
కర్త, ఈతని రెండవ గంథము ధేనునుహాత్మ మచెడి వచన 

_ కావ్యము, శృంగారరా థామాధవక రమైన వెలిదండల 

వేంకటపతి ఈ కాలమువాడే, రాధానూభవాాధను పర 

కీయ శృంగారముగా చిత్రించిన. "మొదటి “తెలుగు (ప్రబంధ 

ఆనాటి (పబంభములు 

తిరమలనాయని 

“ కవి సార్వభౌమ శ్రీనాథుడు; శృంగార నెషధాది (గంథక్కర్త. 

(శ్రీనాథ వేషధారి (శ్రీ జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రీ) 
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మిదియే. స్వే ప్రచ్ళాప్రణజయవిహారసిద్దాంతమును. వాచ్యముగా 

(ప్రతిపాదించిన సాహసుడును ఈతడే, 

తంజావూరురాజులతో సాటికిని పోటికిని నిల్వగల 
పాండ్యరాజకవి విజయరంగచొక్క_నాథుడు,  వారివలెనే 
విజయరంగడును స్వయము (గ్రంథకర్త ఇతని ఆస్థాన 

కవులేకాక కొందజు రాజో ద్యోగులును 'కావ్యకర్ష క 

వారిలో చాక్క_నాథుని సేగాపతియమైన 'సముఖము వేంకట 

కృష్ణుష్పనాయకుడు 'రెంథు పద్య కావ్యములకున్సు రెండు 

కర్త, పద్య కావ్యముల రెంటిలో 

రాధామాధవ సంవాదము కేవల ఖండకావ్యమని - చెప్పదగిన 
ఏకాశ్యాస స్మప్రబంధము, _తౌరాశశాంక కృతికర్త శేనము 

వేంకటపతి కృష్ణప్పనాయని ఆశ్రితుడేకాక మిత్రుడుకూడ, 
తంజావూరు యకుగానములకువలె మధుర వచనరచనలకో 

ప్రసిద్దికెక్కెను. ఆ వచనములలో "పెక్కు ఇంచుమించు 
పూర్వ (పబంభములకును పురాణగాభ లకును యథామాతృ 

కమ్బులెన దండాన్గయములు, _ _కెలిలో అవి యెంత (ప్రౌఢ 

ములో ఇవియు అంతే (పౌఢములు, నూతన కథాకల్చ 

నలుగానిి జనసామాన్యమునకు అక్కకు రాదగిన సౌల 

భ్యముగాని ఆ. వచనములలోలేవు. అయినను మనకు 

ప్రత్యేక వచనములులేనిలోటును తీర్చినవివియే. ఇారిత్రక 

గద్య కావ్యము లకును 

ముగా వీని (పొధాన్యమును 

మజచుటకు ఎంతేమా(తేమును 

వీలులేదు. ఇవికాక కర్త క్వ 

ము తెలియరాని పంచతంత్ర 

మ్కు విక్రమార్కుని కథలు, 

భేతాళ పంచవింశతి మొదలైన 
చి తాఖ్యానములు ఆ కాలము 

నందు కొన్ని పుట్టినవి, ఇవి 

అంత (పౌఢములుకాక' (పజా 

సామాన్యమునకు అక్క_జకు 

సం పుదనుషో వచ్చునట్లుండి ను. పుదుకొట 

రాజధానిగా తొండమండల 

మును ఏలిన తెలుగు రాజులలో 

రఘునాథ తొండమాకొ అను 

ఇంకొకరాజకవి నుదురుపాటి 

కవివంశమునకు ఆశ్రయమిచ్చి, 

వారిచే. “పెక్కు. రచనలను 
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అప ఫోటో జ తాం ద్ర క్షీణాం ధ్రకవులలో కాలమును 

అటి చివంవాదపుటయేకాక మహత్త వ్రమునుబట్రి శిరో 

న ఆ సారస్వతాలయమునకు ఈ కూపంనుకదనవాదు, 

కుహాభక్షుడి సువర్ణకిఖరయు. దాని వెలుగు వెల్లువలో 
ME. a 

మతోపాటు అరవ సోదకులును మును_లువేసీ పవి(త్రులగు 
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సణయుగము (Lr — 1875) 

పాండ్యరాజ్యము ల పతనముతో సామ్రాజ్య స్థాపకు 

లైన ఆంధులకు పామంతరాష్ట్రములై నను లేకుండ పోయి 

జని, స్వాతంత్ర్య రహీతములు (ప్రాచీనై శ్వర్య శూన్యములు 

ఆయున జమోిలు మిగిలినవి, జాతి ముఖకళ శీణించినది. 

ఆస ణలనణమే కవిశ్యమునకు పట్టినది. జాతియొక్కు. దారి 

ద్వ పరాధినతళే కవితలోని భావదాస్యపరాధీనతలకు కారణ 

మెడి మహా సత స్థితిలో ఉన్నపుడు జాతికి పరమ 

mm 0 

Eg & 

కుద ఫావమములు పొడనూపినళ్లు కవులలోను ఊదారాశయ 
ములు అడుగంటిపోయి తు ద్రతే తలనూ పెను, ఫూర్వ 

ప్యామాజ్యయుగములలో వహీ కాముస్మికముల రెండింటిని 

కైవపము చేసికొను సంకల్పబలముగల మహావీరులు జన్మించి 
కల్లే ఆ ధర్మముల నే (ప్రబోధించు అత్మబలముగల కవు 
లును జన్మించిరి. వారువైచిన పువాదులమిదనే విజయ 
నగరపామాజ్య నిర్మాణము జరిగినది. దాని మహాభ్యుద 
యమే పారస్వతాభ్యుదయమునకు హీతువై నది, 
౪ మైశ్వర్య (ప్రమత్తతలో ఫూర్వులుప దేశించిన ధర్మనిస్థ.ను 
కొంతవజకు మజచిపోయిరి, మచే సామంతరాజుల 
"కాలము నాటేకి రాజులకును కవులకును ఐహికమే (ప్రధానమై, 
ఓడల కుని భోగలాలసరయే పరమపురుషార్థముగా 

ఈ భక భ్రంశము కలిగిన రోజులలోనే 
రుఅపాలయెమను, ఆంధ్రులు జీవచ్చవములై ర, 

రి (ప్రపంధములును జీవచ్భవములేయయ్యెను, 
వ పునరుద్ధరించి వూ ర్వ ('ప్రతిష్బను నెలకొల్పగల వీరుడు 

న స్సు. నివ్తేజమైన పారస్వతమును పునరుద్ధరించి (క్రాత్త 
మార్షమున వదపగల మహాకవి. యు పురుషుడు క్రాదగిన 
వాడు లేకపోయెను.  ఆందటును అస్వతంతులే. అంద 

(ప్రజలు 

టును అనుకరణశీలులే, ఏ కవిలోను నూత్నత్వము లేదు, 

జీవముళేదు. ఇదియే ఈ యుగమునకు &ీణయుగమని 

పేరు "తెచ్చిన (ప్రబల హేతువు. (గుడ్డిలో మెల్లగా వారిలో 

ఏ మా(్రమేని గుణముకలవారు కంకంటి పాపరాజు మొద 

లై నవారు 

వస్తుత త్త వ్రమునుబట్టి జ త్తరరానూయణము పురాణవర్ష 

ములో 'చేరదగినది. దానిని పురాణముూూనే ఉంచి 

(ప్రబంధ ౩ లిలో (వాసినవాడు పాపరాజు, (ప్రబంధ యుగ 

ములో _ పుట్టిన (పబంధ శౌలితోను 

పురాణయుగములో పుట్రిన (పబంధములు పురాణ తెలి 

తోను ఉండుట _ కాల పభావమును బట్టియే. పురాణ 

శైలి (ప్రసన్న గంఫీరమైన శరన్న ది, (ప్రబంధశెలి తరంగ 
ఘాేపతో దరు లొరసీకొనుచు పరౌత్తు వర్ణాకాలనది, 
ఈతని మిత్రుడు పుష్పగిరి. తిమ్మన్న (గంథరచనలో కొంత 

సాయము చేసినట్లు వీరికభో ఉండుటచే ఇది తిమ్మనకృత మే ' 

యనువారును కొందజు కలరు. శాని తిమ్మనకృత మైన 

సమోరకుమారవిజయముతో దీనిని _ పోల్చిచూచినచో 

శెండింటి కర్తలును వేశ్వేజని “తెలియకపోదు, 

పురాణములు 

మన శెండవ కవిసార్వభౌముడు కూచిమంచి తిమ్మకవి. 

ఈయన బహు (గంథక_ర. అచ్చతెలుగు రచనలను పున 

రుద్ధరించిన వాడీయనయీ, తిమ్మకవి తమ్ముడు జస్షకవి 

రచించినదే "పేశిన్ని కగన్న చంద్ర రేఖావిలాపము, ఇది 

హీన కావ్యమను పేరునకు తగని మోటుుగంథము, వీరి 
కిర్యూరకు బంధువును న్నేహితుడును అగు వక్కలంక వీర 
భ(దకవి వాసవదత్తాపరిణయక ర్త అడిదము సూరకవి 
కవిజనరంజనము- ఇం కొక పిల్లవసు చరి === ఈ కాలము 
నాటిదే. ఈయన బాటు పద్యములు ఆం(ధ్రమున్నంత 

వజుకు ఉఊండునవి, చిత్రకవి సింగనార్యుని బిల్ల జీయమ్సు 
కృష్ణదాసుని రాధా కృన్ణవిలాసము సంగ మేళ్ళరుని 
అహల్యాసం[కందనము, చెళ్లపిళ్ల నరసకవి యామినీ పూర్ణ 
తిలకా విలాసము మొదలగు ఈ యుగములోని కొన్ని 
(పబంధములు దత్మీణాంధ్ర కావ్యముల ఛాయలుకలవి, 

ఈకాలపు కవుల  అనుకరణపరాయణత శ్రేనకావ్య 
రచనలో ఎక్కువ -కాన్సించెను, తత్వూర్యమ ఎనిమిది 
శతాబ్దుల కాలములో శెండుమాడుకంపు ఎక్కు_వలేని 
శేమకావ్యములు ఈ భతాద్దిలో ఒక్క. పెట్టున ఇరువదినజకో 



కవి సమాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఎమ్.ఏ., 

బెజవాడ వుయ్య్యూరురాజ కళాశాల ఆంధాధ్యాపకులుకు 

గుడివాడ పౌరులు గజారోహణోత్సవము జరిపి, = 
కవిసన్మానము చేసిరి. 

"-సెరిగినవి. వానిలో కెండర్భములేకాక మూడర్ధములం కలవి 
కూడ కొన్నిఉన్నవి, తాళపత్ర (గ్రంథ పరిశోధనలవల్ల 

నాలుగర్థములు గలవికూడ ఎప్పుడైన దొరకునేమో, ఈ 

జాతి దేఅయ్యు కొంతపేరు గడించినకావ్యము పిండి పోలు 

లమ. శ్రిణకవి రావణదమ్మాయము. _ ఇందలి ఇతివృ త్తము 

ఆఅత్మవిషయమగుటచే. దీనికొక ,(కొత్తదనము వచ్చినది. 
కత్రుకృ తాపకారమువలన కలిగిన [కోధదుఃఖమును స్ఫురింప 

జేయుచు రెండర్గ్భములు సాధించిన లక్మణకవి చమత్కారము 
మెచ్చదగియుండును, ఈయుగాంతేముననున్న కవివర్రములో 

ఖ్యాతికెక్కినకవి మండపాక పార్వతీళ్వరశా స్రీ. ఈయన 

(వాసీనన్ని శతకములు "తెలుగులో మటియేక వియ్ము వ్రాయలేదు. 

నున తెలుగు శతేకములనుగుటించి _చెప్పవలెనన్న చో 

అదొక (ప్రత్యేక వ్యాసమగును, _ అట్టిది వీలులేదుగనుక 

యు థి నమా ఆ చరిత్ర కొంత సంగ్రహాపజచి చెప్పె 

దను. మొదటినుండియు (ప్రబంధ కవిత్వముతోపాటు 

శతకకవిత్య్వముకూడ శుడియెడమలుగా వర్ధిల్లుచునే వచ్చినది. 

ఏ (ప్రబంధకవియు (ప్రారంభదశలో కొంతఛాటు కవిత్వము 

ఇప్పకయే అకస్మాత్తుగా (పబంధరచనకు దూకోననుట తత్త వ్ర 

నిరుద్ధమైనమాట, ఆచాటు కవిత్వమువంటిదే శతక కవిత్వము 

ఆంధవాజ్మయచరిత్ర 

కూడ, ఇందు పరిపొలింపబడవలసిన మకుటాది నియమ 
ములు కవికి భాఫా రచనాది విషయమున మంచి యభ్యా 

సము నొసగును, ఈ యభ్యాసవశమున చేయి చకంగా 
తిరిగినపిమ్మట నే పెద్ద (గ్రంథముల రచించుటకు మౌర్ష 

"మేర్చడును. ఈ ధర్మమునుబట్టి చూచినచో ఇప్పుడు 
మనకు లఖించిన వాబ్బ్మయముకం౦ పె ఎక్కవ పరిమాణముగల 

వాటు కతక్ష కవితావాబ్మయము నశించిపోయియుండవచ్చు 

నని చెప్పవచ్చును. దీనితోపాటు ఇంతకంకు ఎక్కువ 
పరిమాణముగల పదకవిత్వముకూడ నశించిపోయినది, ఆ గొడవ 

కంతకును ఇది అదనుకాదు, పోయినవిపోగామిగిలిన శతక 

ములలో ఉాత్తమోత్తమములై నవి ఉత్తమ (ప్రబంధములతో 
ను ఉ_త్రమ భావ కవిత్వముతోను సర్వథా సాటి రాగలవి,. 

భళి శతకములుకొన్ని , శృంగారశతకములు కొన్ని, కథా 

శతకములంకొన్ని హేళన శతకములుకొన్ని, నీతి శతక 

ములు కొన్నియు ఉన్నట్లు స్థూలముగా వర్టీ కరింపవచ్చును, 
సూక్మ్మవిచారణమిద మటీకొన్ని వర్షములును తేలవచ్చును, 

ఫతకమునకు యథార్థ ముగా సంఖ్యానియమము ఉఊండదగి 

యున్నను ఆ నియమమును ఊల్పంఘించియు శతకము 

లనిపించుకొన్న పద్య 'సంపుటములును కొన్ని కలవు. వేమన 

పద్యములట్టివి,  దకీణాంధమున కుపష్పతిప్పలుగా కావ్య 
ములు వెలయు రోజులలో ఊర్తరాం(భ్రము శకేవలము వీడు 

వడిపోయెనా అను సందేవామును నివృత్తి చేసినవాడు 
చేమనయాగి, ఈ మహాపురుషుడు శతక కవులలో చేర 

దగినవాడు. శాస్ఫాభ్యాసము ఉఊపనినత్ (శ్రవణము 
"మొదలగు సాంప్రదాయక సాధనము లేకుండగనే సయం 

కృషివలనన్కు గురూపదేశముచేతను . యోగసిద్ధిబొందిన 

(ప్రతిభాశాలి, శా స్త్రజ్ఞూనరహిత మైన ఆత్మజ్ఞాన మెట్లు సంపో 

దించినో, పాండిత్య రహితమైన పద్యరచనాళక్రిని అల్లే 

'సంపౌాదించెను. ఆ శెండుశక్షులు ఆ (ప్రకృతికి నిసర్టములు, 

ఈ పద్యములలో (ప్రతిపం_క్రియందును ఆమోఘయమైన అంత; 

క్షరణశుద్ధి జీవనాడివలె 'స్పందించుచుండును. తన ఆశయ 

ములను నిర్భయముగ్యా నిర్హయముగా వెలిబుచ్చుటలో ఈ 

యోగి ఈశ్వరునకును వెజవలేదు, లోకము తన్ను కవిగా 

అంగీకరింపవలెనని ఎన్నడును అసేవీంపలేదు. కాని (వ్రాసిన 

పద్యసమూహమంతయుం లోకముకొజక్రే లోకఖావులో నే 

ఆ శబ్దములన్ని యు (ప్రతికుటీరయులోను వాడుకలోనున్న వే 
కాని (గంథములనుండి కొని తెచ్చినవికావు, ఏ శతకకర్తయు. 
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తంధిసర్వస్వము 

ఇంత చక్కని వాడుక భాోహలో ఇంత లత్యశుద్దికలుగునట్లు 
నీత్యుప దేశము చేసినవాడు లేడు మతి తిక్కనకు కంద 

పద్యమువల్కె | శ్రీనాభునకు నీసమువలె వేమనకు ఆటవెలది 
కై0కర్యముచేసినది. నా ఉఊన్దేశములో ఆ పద్యసంపుటిని 
"వేమన కవిత్య్వమయనుటకం కె 'వేమస్హ్మ్లు భాషితములనుట మేలు, 

నేను ఉలత్తమో త్రమములుగా భావించిన ఇతర శతక 

ములలో ముఖ్య మెనవి ఇసి వృ షాధిపశతకము, 'సన్వేశ్వర 

శతకము నారాయణ శతకము ధాశరథి శతకము శీ 
కాళవా స్టీశ్వర శతకము, ఆం(ధ్రనాయక శతకము ఇందు 

శతకము సింహ్మోది నారసింహా శతకము, 

ఆధుసికయుగము 1875. 
ఫూర్వయుగముల యందువలెచే, ఈయుగమునందును 

(పాబీన లతమణముగల సాహిత్యము కొంతయ్య “కేవలనవీన 
లమణములుగల సాహిత్యము కొంతయుకలదు, కాని 
"మొత్తముమోద చూచినచో, వూర్యతాపముననున్న దాని 
కంకు నవ్వరూపముననున్న వాజ్మయమే ఎక్కు_వని చెప్ప 

వలయును, ఇందుచే 'కొలమునుబట్టి దీనిని ' ఆధునిక యుగ 
మన్నను గుణమునుబట్టి నవ్యయుగమన జెల్లును, ఈ యుగ 
మున ఫూర్చుమార్షము _ _ననుసరించినవారిలో ఆద్యుడు 

నోపినాథుని వేంకటకవి, తొల్లింటి రామాయణములన్ని యు 
యథామూలములు కావని ఈ కవి మరల. వాల్మీకి రామా 
యణమును మూలవిధేయముగా “తెలిగించిను. ఈయనవలెన్లే 
ముణికొన్నీ _పురాశేతిహోసములను. ఇటీవల * “తెలిగించిన 
మహాకవులు మటికొందజణుకలరు, వారిలో దాసు' (శ్రీరాములు 

పంతులుగారు, తిరుపతి వేంక టేశ్వరులు, (త్రిపురానన తమ్మయ 
చొర (శ్రీపొద కృస్గమూ శా ప్ర గారు వావిలకొలను 
సుబ్బారావుగారు జనమంచి శేషాద్రి శర్మగారు ముఖ్యులు, 

ఈ పురాణములతోపాటు (పాచీనథోరణిని మజికొన్ని 
(పబంధములు (వాసినవారును కలరు. వారిలో చాలా 

మంది తీణయుగ (ప్రబంధములకు పు త్తికలనో పు త్తి)కా 
పు త్తోకలనో అవతరింపచేసినవారే. స్వత ౦(త్రసృష్టి చేసినవారు 
తక్కువ. ఫూర్వఫక్కిని (ప్రబంధములు '(వాసీయు వానికి 
నూతనత్వము నాపాదించిన “కవులు తిరుపతి 'వేంక కేశ్వరులు, 

వీరదయవలన (పబంభభారతికి నిగళబంధములుతొల గ స్వేచ్చా 
సంచారము లభించినది. అందుచేతనే ఈ మహాకవుల 
వాక్కు (ప్రాచీన సరణికి భరత'బాక్యము నవీనసరణిక్లి నాందీ 

వాక్యము అని వూర ఏ మొకప్పుడు. “నేనంటిని, 

(కొ త్త పోకడలలో పీత్మా_నదగిన (షృక్రీయలు ముఖ్య 
ముగా మూడున్న వి, ఒకటి వదనము శెండు నాటకము 
మూడు ఫావకవితృ్వము, నవీనవచన గంగావతరణమునక్షు చిన్న 
యసూరి భగీరథునివంటివాడు, దాని నానాముఖా[ పతి 
హతప్రవాహగతికి. "“హీళుళభూతుడు వీశేళలింగము పంతులు 
గారు... ఒక్క కథానికతప్ప తక్కిన అన్ని నచనమార్లము 
లును వీశేశలింగముగానే నిస్హేశించిరి నవల, విమర్శము, 
జీవిత చరి త్రము వ్యాసము (ప్రహసనము ఇది యది అనచేల 
వచనవాజబ్మయమున ఎన్ని భేదములుండునో అన్ని టిని స్ఫసిం 
చి దానిని సర్వభోగ్య మైన సంపదగా పంతులుగారు. వెద 
జల్లిరి, తెలుగులో మొదటినవలయగు వీరి రాజశేఖర చరిత్రము 
ఆం్యామున అనువదింపబడి ఇంగ్ల షువారిచే మిక్కిలి కాని. 
యాడబడినది. ఆంభ్రులకిది గర్వపదము కాదా! గురువు 
తీసినదారిెనే నుజికొన్ని సాంఘికనవలలు (వాసినకవి చిలక 
మర్చి లశ్మీనరసింహాముగారు. వీరి శెలిలో వీశేశలింగము 
గారి కెలిలోగల సారళ్యమయతోపాటు దానికి లేని ఫౌక 
మార్యముకూడ నున్నది, మృదుల హాస్యము ఆ రెండిటికి 
వన్నె పెట్టినది. ఆ తరవాత ఊన్నవ లక్ష్మీనారాయణ 
పంతులుగారి చేతిలో సాంఘీక నవల సిద్ధిపొందినది, మాల. 
పల్లి లోని అర్థగాంఫీర్యము భాషా స్వాభావికత్క నూత్న 
భర్మప్రతిపాదనము మతి యేతెలుగునవల' యందును 
లేను,. చీలకమ రి లమ్మ్మీనరసింహము పంతులుగారు చారిత్రక 
నవలకు గురువులు. హేమలత వారి (ప్రథమచారిత్రకనవల, 
దాని ఇతివృత్తమ రాజపు క్లృ్రస్థాన సంబంధి, ఆంధ్ర 
చర్మిక్రపరముగ వీరు ఒక నవలమైనను (వాయకపోనుట ఫోచ 
నీయము. “శ్రేతనరప్ప వేంకటశ్యాన్ర్రీగారి రాయచూరు ' 
ముట్టడి ద్యురాల రాఘవచం(ద్రయ్యగారి విజయనగర 
స్మామాజ్యము వేంకట పార్వతీశ్వరకవుల (ప్రమదావనము 
మొదలైనవి కొన్ని దేశీయ చరిత)సర మైనవి కలవు, వేంకట 
పార్వతీశ్వరకవుల ఆలి కావ్య_కెలివలె ఆలంకారికమై నవ 
లకు * తేలికరబన ” అనెడి నిందను తొలగించినది, 

విమర్శమనెడి పేరుమోద ఈ కాలమున మొట్ట మొదట 
కొంతే శాబ్టికచర్చ జరిగినది, అప్పుడప్పుడే ము(ద్రితములగు 
చున్న ఫూర్వగంథధములయు నూత్సే (గంథములయు 
పఠనము విరివిగా సాగుటవలన, పండితులా(గంథము లలోని 

- శబ్బయులయోక్క_ సాధు త్వాసాధుత్వములను చర్చించుచు, 
పత్రికలలో (వాతలు సాగించిరి, అప్పుడప్పుడే వెలువడు 
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టకు. మొదలిడిన ష్మత్రీకలు a చర్చలకు కోంతేదోహాద 

"మొసగినవి, 

ఖై 

ఆ పండితులలో కొందటు సత్యాన్వేషణ 

తత్సరులున్సు కొందజు దోెకదృక్కు_లును గలరు, . ఊభ 

యులచర లును శావ్టికములే, ఆ వాగ్యుద్దమున పాల్గొన్న 

యోధులలో వీశేశీలింగముగారు ఒకరు, కాని వారిదృష్టి, 

ఆ చర్చలకం టె వేబొొకట నిల్చియుండుటచ్చే ఆవాదముల 

కంత(ప్రాధాన్యమిాయక  చేజువివయములను/నార్సి పరిశో 

ధనలుచేసిరి, కవులచరిత్ర ఆ పరిశోధనల ఫలము, ఆ 

(గ్రంథమే మనవార్శిత్రీక విమర్శనకు మూలభూత మైనది, 

దాని ప్రాధాన్యమంకయు -కాలనిర్భయాత్మకము 
మాత్రమే యగుటచే. “కేవలవిమర్శ(గంథము . కాలేకపోయి 

నది, (గ్రంథముల గూర్చిన విమర్శ వాక్యములు ఎడనెడ 

ఒకటి రెండున్నను అవి (ప్రసంగవశమున చెప్పినవి మాత్రమే, 

ఇటీవల బయలుదేరిన వాజ్మయ. చరి(త్రలకును, శృంగార 

శ్రీ నాథాది (పత్యేకకవి చర్మితలకును  వీ"రేశలింగముగారి 

శవులచర్నిత్రయే ఒరవడి "పెట్టినది. ఫూర్వ(గ్రంథము 

పడుట కారంభించినదాదిగ ఆయా(గ్రంథముల వీకికల రూప 

. మున, ఏదోకొంత విమర్శవాబ్మయము వృద్ధిపొందుచునే 

వచ్చినది. మనకు పాళ్చాత్యులపద్ధతి ననుసరించి బహి 

రాధారములనుబట్టి కాక్క వస్తుతత్వమును బట్టి, సహృదయ 

విమర్శనము (ప్రారంభించినవారు కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి 

గారు. కళావూర్జోదయమును నిమి త్తమాత్రముగ చేసికొన్సి 

కవిత్వత త (విఛారములోవారు సాహిత్య మూలధర్మములను 

"పెక్కింటిని ప్రతిపాదించిరి, వీశేశలింగము గారు - దారి 

చూపనిద్సి “కేవల నవ్యకవులు (ప్రారంభించినది “కథానికి, 

నవ్యకవులలో "పెక్కురు వీనిని (వ్రాయగలసమథ్ధులే, నానా 

ముఖముల చెలువడుచున్న , దినవార=పక్ష మాస పత్రి 

కలు ఈ కధలకునుు ఈ కథలు ఆ ష్మత్రిక లకును ఫర'న్పర 

పోపకములుగా నున్న వి. ఈ పత్రికలే నానావిధ వ్యాస 

ముల (ప్రకటించి (ప్రజలలో కలిగిన విద్యాలృష్ణనుతీర్చి, 

వారిని విజ్ఞానవంతులుగ చేయుచున్నవి. నేటి ఆం(ధ్రా 

భ్యుదయమునకు ఈ ష్యతిక లొసగినతో చ్చాటు ఇంతింత. 

కాని 

లచ్చు 

'కొదు.  షత్రికాసంపౌాదకులలో  కృష్ణాపత్రికాధిపతి 

ముట్నూరి కృష్ణారావుగారి వ్యాసరచనాపటిమ అనన్య 

సామాన్యము 3 ' 

థార్వాడ కంపెనీ ఈ దేశమునకు ర్థాకవూర్వము, 

మునకు యకరుగానములళే కాని మార్గ నాటకములున్న ట్లు కాన 
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రాదు. _నాటీనుండియే అట్టివి (వాయవలయు ననుతలంపు 
కవులకున్కు ఆడవలెనను తలంపు నటులకును కలిగినదటః 

ఆ ఉఊత్సాహములో "మొదట "కేవలగద్యనాటకములే వెలసి 

నవి, పిమ్మట (క్రమముగా స్వతేంత్రముల్కు అనువాదములు 

అనుసరణములు అవతరించి, నాటక వాబ్బ్యయళాఖకు బాల 

పెంపు కలిగించినవి. ఈ “పెంపునకు కారకులైన వారిలో 

ముఖ్యులు---వీ రేశలింగముగారు వర్హాది సుబ్బారాయుడు 

గారు పానుగంటి లశ్ర్మీ నరసింసాముగార్కు ధర్మవరం కృష్ణ 
మాచార్యులుగారు, కోలాచల (శ్రునివాసరావుగారు, చిలక 

మర్చి లమ్మీనరసింహము గారు, తిరుపతి జేంకకేశ్వరులు, 

"వేదము వేంక టరాయశాస్ర్రీగాభ్క గురజాడ అప్పారావు 

గారు. ఈ కవుల్ను వై *సీన నాటకములు అన్ని గాని .కొన్ని 

"గాని రంగమునరాణించి, సారస్థుతేమున స్థానము దక్కి_ం౦చు 

త్ర న్ని, 

ఈరీతిని నవ్యసాహిత్యము కాభోేపశాఖలై పలువిధముల 

నలుదొసల వి _స్టరిల్లుచుండగ్యా ఆెపీరు ఊచ్చరించినంతే చే 

' కొందజుకు భావకవిత్వమనియే. మనస్సునస్సురించుట . “కేమి 
హేతువో. నాకర్థముకాలేదు. ఈ. విషయమై. లేనిపోని 
వివాదము లిదివరెకే చాల"పెతీగినవి. - సివాదములదారిని 
వివాదములు పోవుచుండగా భావకవిత్వము ' దారిని భావ 

4 స్ట 

కవిరాజు శ్రీ త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి, 
సూతపురాణక ర్త, గుడివాడలో గజారోహణోత్సవము, 

కవి సన్మానము పొందిరి, ' 



జ ser ఖ్ ఇ | ఆంద సర్వస్వము ల చే 

కవిచ్వాము పుట్టుచు నేయాన్న ది. సాధువో అసాధువో 

ఈ శపము భూసమును అయినది. దీనిలో ఏ గుణవిశేప. 

ముములేకున (వాయుటయు ఇంతమంది 

ఆకమూాడెంచుటయు జమగనేజరయ౫గదుకచా ! ఆంధ్ర సాహిత్య 

పరిషస్తువంటి. మహాసంస్థలు (ప్రాచీన సాహిత్య రక్షణార్థమై 

నవ్య సాహితీ వ్రపరివత్తు మొదలైన 

ఇంతమంది 

సంస్థలు డు నవీన కవిత్వరష్షణార్థము పాటుపడుచున్నవి. 

ఏ పీసు పీల్చిన నేమి ; ఇంతనిరూశ మైన వస్తువునకు ఈ 

పాటుపడుచున్న ణ్ 

యుగములో ఆరు చ్ఞానమియకతప్పణు. ఈజాతి కవిత్వ 

మంవయు గుంవంత మే అని ేనననుః తిరస్కాారా ర 
మం 

మెనది బాలకిలదు. పురస్కాారా శూ మెనదియు కొంతకలదు 

ఈ ఫఖిశేకము అన్ని యుగముల సాహిత్యమునందును 

ఉందును. ఆయాకాలములలో 'తేడోహీనము'లై నర-చనలు 

ఆర్గాయుస్యుము'లై అధస్థమించిపోగ్యా | ప్రాణవంతేము లె 

నిలిచినవే (పాబీనకవిత్వ మనుపేర మనకు పఠనీయము లె 
నె~డుచన్నవి. ఈ కవిళ్వములోను జీవముగలది మాత్రే 

నిలిచి ఫావికాలమువారికి | పావీనకవిత్వ్యముగా వూజూ కర 
మపననుటకు సందియములేదు, ఇక దీనినిగూర్చి ఎంత 
తిక్కుువచెప్పీన అంతమేలు, 

శాల(ప్రభావముచేత వెైననేమి పాశ్చాత్య సభ్యత 

సంపర్కము చేత వెననేమి మనజాతికి కలిగిన జాతీయతా 

(ప్రబోధమున కనుగుణముగా ఆంధ్రభాపావిహారభూమియు 

నానాటికి విశాలమగుచున్నది. చరిత్ సంబంధములు 

(పకృతి క్యాస్త్ర విజ్ఞానాత్మకములు, ఆర్థిక రాజకీయ సాంఘీ 

కాది సూ(త్ర(ప్రతిపాదకములు, మణి యితరములు అయిన 

రచనలు వ్యాసములుగా (గ ౦థములుగా అనుదినము పుట్టుచు 

(ప్రజా బాహుళ్యమునకు చక్క_ని చిత్తసంస్కాారమును 

కలిగించుచున్నవి. ఈ భాగమంతేయు సాహిత్యము కాక 

పోయినను లోకమునకు కవిత్వముకం కు ఎక్కువ ఉఊపకృతి"నే 

చేయుచున్న వి. ఆ రచయితలు కవులుకాకున్న ను (ప్రజలకు 

కవులకం కు ఎక్కువ గురుత్వము నే చేయుచున్నారు. వారి 

కృషివలన తెలుగుభాహు కవిత్వమునకు దక్క. ఇం ఆందుకును 

అక్క_జకురాదన్న నింద తొ లగిపోవుచున్న ది, నారి తపము 

ఫలించి ఈ భావు 'సమస్తజ్ఞానవిజ్ఞా నాఫివ్య క్లికి పరమ 

(ద్రవ్యము గా పరిణమింపగల శుభముహూ_ర్హము వచ్చుచున్న ది. 

"వేచియుండుడు ! 

మహిమన్ వాగనుశొసనుండు సృజియుంపం, గుం డలీం్యద్రుండు దక్ 

మహవనీయస్థితిమూల మై నిలువ, శ్రైూనాథుండు (వోనన్, మహో 
నుహు లె సోముండు భాస్క_రుండు వెలయింపన్ సొంపు వాటించునీ 
బహుశాం ధో కి మయ| పపం చమున( దత్నాగల్భ్య మూహిం వెదన్ 

rm 

i —ారామరాజభూవణుడు, 
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శిండవ (వ్ర పకరణము 

సే హాత్యామమధములు 1-6 
డాక్టరు గిడుగు వేంకట సీతాపతి, వి.ఎ.,ఎల్.టి, 

ee నవ్య సాహిత్యము 

విషయ సంగహము :.__ ఆధునిక వాజయమందలి 

ఒక విశిష్టమైన శాఖ ; నవ్యసాహిత్య లక్షణములు ; సద్య 

రచనకు 'కవికాకళ (పధానమైనది ; ఖండకావ్యమందాదరము ; 

ప్రాచీన కావ్యలక్షణములు సంపదాయము, యథోచితాను సరణ 

ములు 5 వ్యావహారికభాషగద్యకు తప్పకుండాను, పద్యరచనకు 

యథాసాధ్యంగాను ; గిడుగు రామమూ ర్తిగారి కృషిఫలము ; 

సొహితీస మితి ; నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు; గురజాడ అప్పారావు 

గారు నవ్యసాహిత్య పితామహులు ; రాయప్రోలు సుబ్బారావు 

గారు అభినవ కవితామండలి స్థాపకులు * వేంకట పార్వతీశ్వర 

* కవులు నవీనయుగ సంధిలోని జంట కవులు ; తల్లావజ్ఞ ల 

శివశంకర శాస్త్రిగారు నవ్య కవిత్వయుగ స్థాపకులు ; విశ్వనాథ 

సత్యనారాయణగారు నవ్యసాహిత్యసొథ గోపురనిర్మాతలు ; ప 

బసవరాజు అప్పారావుగారు ; దువ్వూరి రామి రెడ్డిగారు ; చేవుల 

పల్లి కృష్ణశాత్రీగారు; నండూరి వెంకటసుబ్బారావుగారు; వేదుల ' 
నాయని సుబ్బారావుగారు :' అడవి 

బాపిరాజుగారు ; రామచంద్ర అప్పారావుగారు ; పింగళి 

లక్ష్మీకాంతంగారు ; కాటూరి వేంకపేశ్వరరావుగారు ; అబ్బూరి 
మకృష్టారావుగారు ; మండపాక పార్వతీశ్వర శాస్త్రిగారు ; 

వేటూరి (ప్రభాకర శాస్త్రిగారు ; కవికొండల వేంకటరావుగారు ; 

సపెనుమ ర్తి వెంకటరత్నంగారు ; కొడాలి. ఆంజ నేయులుగారు ; 

నోరి నరసింహశాస్రీగారు ; (శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావుగారు ; 

మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావుగారు ; ఇంద్రకంటి హనుమచ్చాశ్ర 
గారు; భోగరాజు నారాయణమూరర్తిగారు ; మాధవపెద్ది 

బుచ్చిసుంద రరామశాన్తిగారు; కొడవటిగంటి వేంకటసుబ్బయ్య 
గారు; బొడ్డు బాపిరాజుగారు; చింతాదీకీతులుగారు; చిలుకూరి 

నారాయణరావుగారు; యనమండ నారాయణమూ ర్తిగారు; (శ్రీపాద 

సుబహ్మణ్యశాస్రిగారు; అక్కిరాజు ఉమాకా న్హము గారుమొ॥వారు; 

అతివా స్తవిక కవితః పిఠాపురం యువరాజాగారు; శ్ర) రంగం 

నారాయణబాబుగారు; జానపదగీతాలు రచించినవారు! ఉన్నవ 

లక్ష్మీనారాయణగారు, గరిమెళ్ల సత్యనారాయణగార్ము కొండపల్లి 

జగన్నాథదాసుగారు మొ॥వారు, ఇతరులనేకులు--. 

సత్యనారాయణళాన్త్రిగారు ; 

దేశచరితలు ముదలయిన గద్య రచనలూ ఊన్న వి, 

కలదు. 

లయిన, య పాఖ్యానములు భాగములు 

ద్ర ధునిక వాబ్మయమందు నవ్య సాహీత్య మొక పిశిస్ట్ర 

"మైన శాఖ, దీని లక్షణము నూత్ఫప్ఫోయంగా నిర్వచింపలేము 

గాని దీని ప్ర త్యేకతకు సంబంధించిన విషయములు దిజ్మా 

త్రనూదనగా చెప్పగలము, 

నవ్య సాహిత్యములో పద్యరచనల్యూ చిన్నచిన్న కధలు, 

"పెద్దపెద్ద నవలలు, లేఖలు, వ్యాసములు జీవిత చరితలు, 

పద్య 

రచనలలో పద్యములు పాటలు “గేయములు కలవు 

అయి తే ఇందున్న విశిష్టలతుణమేమనగా పాఛిన సాహి 

త్యములో కవితా -చతురత్య కవిత్వకళా సౌందర్య ములేని 

విషయములు నైతము పద్యములో 

చప్పడ మాభారముగా ఊండేది, 

అట్టి విషయముల కీనవ్య సాహిత్య 

మందు గద్యరచనలలో నే "కాని 

పద్య. రచనలలో అవాకాశములేదు. అందుచేత, అెనీకముగా 

పద్యములుగల ఫారతము. 'స్కృంధములుగల భాగవతము 

ఆక్వాసములుగల పురాణములు ప్ర బంధములువంటి "పెద్ద 

కావ్యములు ఈ నవ్య సాహిత్యములో కనబడవు. ఇందు 

చాటువులవంటి ' పద్యములకు ఖండ కావ్యములకు ప్రవేశము 

ఖండకావ్యరచన నూతన సృష్ట్రికాదు. భారత 
మందలి నలచరిత్యు సావితోకథ, కృష్ణ రాయబారము మొద 

నవ్యసాహిత్య 

లక్షణము 

ఇంకా ఇతర 

కావ్యములలోగల ఇటువంటి కథలు మొదలయిన భాగములు 

ఖండ -కావ్యములే అనవచ్చును. _వాటివలెనే ఏదై నా ఒక 

కథగాన్తి ఒక విషయముగాన్సి ఒక భావముగాని ఎత్తుకొని 

ముదటనుండి కొసవరకు కవిత్వకళను పోషిస్తూ ఖండ 

రచించడమే నవ్య సాహిత్య పరుల ఆశేయము, 

యువకులు కొలదిపాటి 

"కావ్యము 

ఆంగ్లసారస్వత పరిచయముగల 
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ఆర 

పద్వ్నుసంఖ్య్యుగల చిన్నచిన్న కావ్యము లను ఆంగ్లపద్యావళి 

పద్దతిని “చిన్తున్నారు.. ఇవి బుగ్య్వేదమందలి నూ క్టిరచనల 
+ జట 

కాది పాత్రన్నియములోను. ఇలేర కావ్యలషణములలోను 

పాన లాక్షణికులు ఆలంకారికులు చెప్పిన లక్షణములు 

పు కో చితముగాెవే కాని విధిగా ననుస రించవ లెనన్న నిర్భం 
ల 

ధము నవ్య సాహీత్వపరులకు లేదు. అస్హైదళవర్థ్యనలు చతుర్వి 

ధచాయకులు, అస్ట్రవిధనాయికిల్కు నఖకిఖపర్యంతముగల 

‘ ఆయి సే నవ్యసాహిత్య 

"కావ్నములలో స్వేచ్చాపణయ సిద్దాంత భావములు, అసభ్య 

మనదగిన విప్రలంభ శృంగారవర్షనలు కనబడుతున్న వి. గాని, 

వీటినిగుకించి విమర్శలు జరుగుతున్నవి; కొంత 'సంస్కు_రణము 

కూడా కలుపతున్న ది. కావ్యరచనలో కవికి ముఖ్య 

ధర్మము కావ్యకళ = సౌందర్యమును పోపించడమేశకాని నీతిని 

బోధించడము కాదు గనుక కవి నీతినీ బోధించడు అవి 

నీతినీ బోధించడు. నీతిని బోధించుట శే ఊొద్దిష్ట మైన (గ్రంథ 

ములు వేచే ఉండవచ్చు నే కాని కావ్యకణా (ప్రధానము 

లైన రచనలలో నీతి విషయము పొటించరాదని "నేటి నవ్య 

పౌహిత్యపరులందురు. తమ (ప్రత్యేకవ్య క్రి జీవితమందున్నుు. 
తమ సంఘ జ్రీవితమందున్ను, శమ చేశ పరిస్థితు లందున్ను గల 
వివిధ సమస్య లకున్ను సంబంధించిన ఆవేశము అఫీమానము 

ఆదర్శములు, ఆశయములుు సుఖదుఖములుగల అనుభవ 

ములుత మ్మెట్లు చలింపజేస్తున్న దో కథలలోను, నాటకాల 

తోను పద్యాలలోన్సు చిన్నచిన్న కావ్యాలలోను "నేటి 

నవ్య సాహీత్య నడయితేలు తేమ కళానైపుణ్యము చూపిస్తూ 

వ్య క్షపరుస్తున్నారు. 

భాస విషయములో గద్యరచనంతా చేటివాడుక భాస. 
భ్రూ సొగవలెనన్న ఆశయము నవ్య సాహిత్యపరులందరికీ 

కలదు. పద్య రచనలలో మ్మాత్రము (ప్రావీనకావ్యభా"షే, 
ఎక్కువగా చాడుచున్నారు. అందుకు ముఖ్యమైన కార 
ణము వాగుకభానలో కవితసాగంచవే అభ్యాసము ఇంకా 
ఛూ ర్టిణా కుదరకపోవడమానే చెప్పవలెను. ఇప్పుడిప్పుడు 
గోయాలు పూర్థిగానో ఎక్కు_వగానో వాడుకభావలో చే 
సాగుతున్న వి, (ప్రాచీన కావ్యభావలో రచనసాగించుటకో 

భాషా వివయములోమ్మాత్రము (పావన సంప్రదాయాను 

సారులుగాెనే ఉన్నారు నవ్యసాహిత్య పరిప.త్ ష్మతిక 

మైన “ప్రతిభ” (ప్రకటించడానికి (ప్రారంభించినప్పుడు మొట్ట 

మొదటి సంచికలో 'సంపాదకీయవిజ్ఞా పనము లందుగల 

వాక్యములు కొన్ని ఈ దిగువ నుదాహరిస్తున్నా ను. వాటీని 

బటి భాషా విషయములో నవ్య సాహిత్యము వారికిగల ఆశ 

ర్ ౧4 

యములు  తెలియగలవు, *...వచన వాబ్మ్బయమాూ, 

సాధ్యమయినంతవరకు పద్య వాజ్మయమున్ను (ప్రజలకు సుపరి 

చితవుయిన వ్యావహారిక భావలో నిర్మించి అందు మూల 

ముగా (ప్రజలలో విజ్ఞానము వ్యాపింప 

వ్యావహోరి చేయడమూ -- ఇవి సదుభ్రేశములు, 

కాంధ్రభాషాశయము ఈ పత్రికకు వ్యాసములు (వ్రాసే 

వారికి ఒకనూచన డశచేయదలచు 
కొన్నాము. ఛభావ్క ఏయే మండలాలలో ఏయే "భేదము 

లతో వాడుకలో ఉన్నదో 'తెలుసుకొనడము అభిినవాం ధ్ర 

భాసా పాండిక్యల క,.ణములలో ఒకటిగదా! ఈ జ్ఞానము 

(పాచీన భాపాపాండిత్యానికి, ఆ కాలములోని మాండలిక 

"భేదాలను నిరూపించ డానికికూ డా కొంతవరకు తోడ్పడు, 

తుంది, అందువల్ల రచయితేలు తమ మండలములలో వ్యవ 

హారములో ఉన్న రూపములు వ్య క్రిగతమయిన ఉచ్చా 

రణకు 'సంబంధించినవిగాక్క సమిష్ట్రిమోద (ప్రజల న్యవహార 

ములో ఉన్నవి తమ వ్యాసములలో . (పయోగించవతెనని 
కోరుతున్నాము. . ఈ విపషయము గమనించవలసినదని 

రాయలనీమవారికీ ముల్కి నాటివారికీ (ప్రత్యేకముగా మనవి 

చేస్తున్నాము. వారి వ్యావహారిక భావు సర్కాారులవారు. 
“నేర్చుకొనడము విధి అయి ఉన్నది. "తెలుగు వాజ్మయ 
ములో మూడువంతులు రాయలనీమలో ఉఊత్పన్నమయినదే 

కదా! (గ్రంథములలో మనను -చదివేఫాప. రాయలసీమ 
భాషే కనుకు ఆ(్రాంధిక భాషా పరిణామము చనేటిభాహలో 

ఎట్టున్న దో తెలుసుకోవలెనంటే రాయలనీమలోని వాడుక 
భావ "నేర్చుకోవలెను, ేటిఫాషా విషయములో వారికీ 
మనకూ సన్ని హితత్వము కలిగేటట్లు చేసుకొంటే భావు 
ద్వారా ఇతర విషయములలో వారికీ మనకూ భిన్న త్వ 
ముంెకే అది తొలగిపోయి పొత్తు కుదురుతుంది, 

ఈ పరివళ్తు 

సాహిత్య 

నవ్యవాజ్మయ పియులకూ $ 
_రచయితలకూ.... ఆందులో అన్ని  “సమాజముల 

నవ్య 

వారిక్తీ సమితు లవారికి=. చెందిన. శేం ద్రసంస్థ భిన్న త్వ 
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ములో. ఏకత్వము. సమకూర్చడము. ఇది నిర్వహించవలసిన 
పని. ఛాపాసేవ దాని మూలముగా దేశసేవ దీని 
య్ క్రేశములు, అందువల్ల ఈ షతికా. ఈ పరిషత్తూ భాసాఖి 

మానుల కందరికీ ఆదరపాత్రము అగునుగాక ” అని షత్రికా 
సంపాదకులైన శ్రీ తెలికిచెర్ల వ. శ్రా 
నారు, 

ఈ నవ్య సాహిత్యము. వికసించుటకు కీ శే, గడుగు 

"'వేంకటరామమూ రి. పంతులుగారి అనన్యసామాన్యమెైన 

ఆం(ధభాషపాకృషప్సి వ్యావహా 

రికభాపా ప్రయోజన నిరూప 

రాము (పధానకారణములయి 

నవి, వ్యవహార (భ్ ష్టమైన 

(పావీనభావకన్న వ్యవహార 

సిద్ధమైయున్న సటి "తెలుగు 

భావలో (గ్రంథరచన సాగిం 

చవలెనని వీత కావించిన 

వాదము 10058.__1909 లో 

ముదట బయలు దేరినది, 

ఆరంభములో వీరివాదన నంగీ 

కరించినవారు పట్టుమని పది 

మందియైనాలేరు, 1912 వ 

సంl! నాటికి విద్యావంతు 

లలో. - ఏబదిమందిచేరినారు.. 

1915 లో రామమూ రి 

పంతులుగారు తమ వాదము 

నుగురించి రాజమీ్ా బాం(ద్రవర ర 

మందు ఒక బహిరంగసభలో ఉప 

కీ. శే. గిడుగు వెంకట 

రామమూర్తి పంతులు 

గారి కృషి ఫలము 

న్యసించినప్పుడు ఆ 

అమిదుగురు తప్ప తక్కినవారంద 

రును వారి వాదమునకు వ్యతిరి కులు 

గానే ఉండిరి కొందరు వారిని 

అవమానించడానికికూడా ఫూనుకొన్నారు. 1916లో 

కొవ్వ్యూరిలో జరిగిన ఆంధ్రమహాసభయందు వీరి వాదము 

సభాసమ్మతమైనది. అప్పుడు వీరి ఊప పన్యాసమును వను 

వీ-రేళలింగముగారు 1919 నాటికి వీరికితోడై, రాజమహే 

(ద దవరములో స్థాపించిన వ్యావహారిక భాసా (ప్రఫర్త ర్త సమా 

జమునకు తధ్యతులై నేటి సమస న. ఆం[ధ్రభాహకు 

కంల UO se ను —_ 

న న్య సాహిత్య వీతావుహులు, 

కీ, శే. (్రీ గురజాడ అప్పారావు. బి.ఏ. 

సభ్యులలో 

వ్యాకరణము. రచించుటకు 'సంకల్పించిరిగాన్సి ఆపని వారు 
(పారంభించుటకో పూర్వమే పరమపదించిరి. ఆ పని 

సాగించుటకు రామమ్వూర్చి పంతులుగారు అన్ని విధములా 

నమ ర్గులంమస్తా ప్రాచీన 'సంప్రదాయముల ననుసరించి పండి 

తులై ఊన్నవారిచేతనే ఈ పని సాగించవలెనన్న సంకల్ప 
ముతో నుండుట చేత శీ) మల్లాది సూర్య నారాయణశ్యా స్త్రీ 

గారు ఆ పనికి పూనుకొని, ప్రారీనాంధ్ర వ్యాకరణసూ త్రము 

లకు విరుద్దములయినా శిస్ట్రజన వ్యవహా రసి send భాహను 

(గ్రహించిన pe హోకవుల (ప్ర 

యోగనుల చెత్తుకొని ఆండ్ర 

భాపానుశాసనమును రచించి 

నారు. అందుకు కావలసిన 

ప్రమోగసామ(గ్రి  శ్యామ్రీ 
గారికి పంతులుగారు ఆంద 

జేసీనారు. 1920 నాటికి పం 

తులుగారివాదము  చేశమం 

దంతటను వ్యాపించినది, 

వాడుక ఖాపులో అన్ని విధ 

ములయిన గద్యరచనా సాగు 

టకు (పారంభించినది. వీరి 

వాదము ఫలోన్ముఖమునకు 

రావడానికి "కాంగ్రాస్ జాతీ 

యోద్యమము ఎక్కువగా 

తోడుపడినది. జాతీయగీతా 

(ప్రచారములో నికివచ్చి 

ఫలముపొందడానికి వాడుక 200 0౦) ట్ర 

భాషే ఉపచరిస్తుంది గనుక జాతీయగీతాలు, జానపదగీతాలు 
"మొదలయినవన్నీ వాడుకభావ.లో సాగినవి. వాటిలో (శ్రీ 

గరిమెళ్ల సత్యనారాయణగారు రచించిన “మాకొద్దు. ఈ "తెల్ల 

దొరతనము” అనేపాట ఆంధ దేశమంతా అల్లుకొనిపోయి 

నది, కవితాశక్షి కలిగిన్నీ ( పానవీనభాపాలకుణము తెలియక 
పోవుటవల్ల రచన సాగించలేక ఆ వేశవూరితులై ఆందోళనపడు 

తున్న యువకులకు పంతులుూగారివాదము అమితే మైన ఉ్త్చా 

హాము ధైర్యము నూతనళ క్షి కలిగించినవి, _అదివర కప్పుడే 
(ప్రారంభమైన నవ్య సాహి త్యర-చన కవితా ఫక్కి_లోనేకాక 

భాప్మా విషయములో నైతము నూతన మార్గములను (తొక్కు 

తకు (పారంభించినది, 
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ఆంధినర్వ కస్వము 

ఆ గోబులలోౌనే తెనాలిలో సాహితీ సమితి ఏర్పడినది, 

సమితివారు సాహీతీష్మతిక నైతము నెలకొల్పి నవ్యసాహిత్య 

రచనలకు తగినంతే అవకొాళము (పోత్సాహము కలుగజేసి 

నారు, 

పిమ్మట నవ్యసాహిత్య పరిషత్తు గుంటూరులో ఏర్పడినది, 

దీనికి (శ్రీ లెలికిచెర్ల వేంకటరత్నముగారు కార్యదర్శులే 

"కాదు (ప్రాణమే అని చెప్పవలెను, స్వార్ధపరతలేక అనేక 

నష్ట్రకష్టములకోర్చి కేవలము నవ్య సాహి త్యాభివృద్ధి కోసము 

ఈ పకివత్తున్కు పరివత్తుకు అనుబంధముగా (ప్రతిభ అనే 

ప్మతికను నడపుతూవస్తున్నారు, 1088 లో ఈ పరివత్తు 

వారు "హేంద్రవరమున వ్యావహారికాంధ్రభాపా 

(ప్రవర్హకాగ్రేసరులయిన గిడుగు వేంకటరామమూ రి పంతులు 

గారి సప్పతితేమ మహోత్సవము జరిప్కీ పంతులుగారి రచన 

లలో వ్యాసావళి చాలకవిశరణ్యము, పండితభిసుక్కు_ల 

ఛాహి'భేపంజము ఆంధ్రగద్య చింతామణి అనే (గ్రంథము 

లున్నుం వారికి కానుకగా పండితుల్కు విద్వాంసులు సమర్ప్చిం 

రాజము 

చిన వ్యాసములుగల వ్యాససంగ్రహామున్ను పరిపత్తువారి 

దశతను (పకటించినారు. ఇందు చాలకవిశరణ్యరచనలో 

తండ్రిగారికి తోడుపడిన (శ్రీ సీతాపతిగారు బాలకవి శరణ్య 

మందలి (ప్రధాన విషయములను (పయోగములను ఎత్తుకొని “ 

రచించిన భారతీశతకమును వైతము (ప్రకటించినారు. ఈ 

నవ్యపాహిత్యపరివత్తువారి (ప్రకటనలు నేటికి సుమారు 

నూరున్నవి. పరివళ్తుతో 'సంబంధముగలవారు వేయికి 

సపెగాగలరు. ఆమోదకులు ఆం(ధ్ర దేశమందంతటను వ్యా 

పించియున్నారు. నవ్యసాహిత్య రచనలుసాగిసూడన్న 

వారు దేశములో వేలకొలదిగా ఊన్నారు. అందులో 

ముఖ్య మైనవారి విషయము సంగ్రహించి డతెలియజేస్తు 
న్నాము. ఈ దిగువ వివరించినవారి పేళ్ళవరస రచన 

విషయములో వారి తారరమ్యములను నిర్ణయించి చేసిన 

కాదు. ఏదో వివయ(క్రమమున్సు (ప్మక్రమ కళ 

మ్నాక్రమేషాటించి చేసినదని పాఠకులు (గ్రహింతురుగాక | ! 

క్రీ శే. గురజాడ అప్పారావుగారు సామ్య నవ్యసాహిత్యపీతా 

మహులే; కాని వీరు. తమశగేయములను రచించుటకు 
వూర్వమే నవ్య సాహిత్యకళ కొద్దిగా ఉదయమైనదన 
వచ్చును. అప్పారావుగారి కన్యాశుల్క_ నాటకము 

మొదటికూర్చు 1900సం!1కు వూర్యమే (పకటిత మైనా అంతగా 
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'సమానులై నను కాలేదని చెప్పవచ్చును, 

గంజాం విశాఖపట్టణము జిల్లా వ్యా పీలోనికి రాలేదు, 

లలో మ్మాత్రమే (ప్రచారములోనికి వచ్చి "పెక్క_ండ్ర ఆదర 

మును పొందినది. దీని (ప్రతులు ఇప్పుడు దొరుకుటలేదు, 

ఆనందవాణిలో ఇటీవల తునకలుగా మ।దైించిరిగాని పు స్త 

రూాపకముగా (పకటించలేదు. 1909 లో ఈ నాటకం 

రెండవకూర్చు ఇప్పుడు (ప్రచారములో ఉఊన్నది---(పకటిత 

ఇది ఆంధ్ర దేశమందంతటను వ్యా ప్రీలోనికివచ్చి 

ఇటీవల కన్న డభాపలోనికి 

నవ్యసాహిత్యమందలి 

కొందరు 

మెనది, 

ఆం(ధుల 'కాదరపొ(త్ర మైనది, 

సైతము పరివర్తనము పొందినది, 

సాంఘిక నాటక రచనలకు మార్లదర్శక మైనది, 

దీనిని అనుకరించి నాటకములను రచించినారుగాని ఈ విస 

యంలో ఎవరును అప్పారావుగారిని మించలేదు. సరిగద్యా 

1910 నుండిన్ని 

అప్పారావుగారి పద్యరచనలు (త్రిలింగ మొదలయిన పత్రిక 

లలో (ప్రకటితములగుతూ వచ్చినవి.  అదివరకప్పుడే 

కొందరు ఖండకావ్యములను నూతనాశయములతో నవీన 

ఫక్కిని (ప్రకటిస్తూ ఉండిరి, కీ, శే ఆచంట వేంకట. 
రాయ సౌాంభఖ్యాయనశర్మగారు “చందమామ 

ఖండకావ్యాలు .తమ కల్పలతలో (1908-9) (ప్రకటిన్తూ " 
ఉండిరి, ఈ విధముగానే పోలవరం . 

క శే కొచ్చెర్లకోట కృష్ణారావు బహాద్దరుగారు. సంపాదక 

లుగా (ప్రకటించిన సరస్వతీప (తికలో (1908. 9 సై 

నవ్య సాహిత్యరీతులుగల ఖండ "కావ్యములు పష నట్... స్ట. 

కట్టమంచి రామలింగారెడ్డిగారు 1901 లో రచించి (పకటిం 

చిన “ముసలమ్మమరణము' _విద్యార్థిదశేలో గచించినద్కి కళా 

శాల బహుమానము వాందినది--నవ్య సాహిత్యములో చేర 

దగిన ఖండకావ్య మే, ఈ విధముగా ఇంకాకొన్ని కావ్య 

ములు అప్పారావుగారి పద్యర-చనలకువూర్వ మే రచితము 

లయినా అప్పారావుగారి ముత్యాలసరముల వలె తక్కిన 

'వేవీ నవయువకవులకు మార్దదర్శకములు కాలేదు. అంతే 
కాక్క విజయనగరములో కీ కే. గడుగు వేంకటరావు 

మూం_్టీ పంతులుగారి (పోత్సాహామున 1911 లో ఆం(ధ్ర 

సాహిత్యసంఘము ఏర్పడినప్పుడే నవ్య సాహిత్యయుగము విక 
సించుట కారంభమైనదనవలెను. అందుచేత, అప్పారావు 
గారి ముత్యాలసరాల్కు నీలగిరిపాటలు నవ్య సాహిత్యపు 

తొలి కృతులనుట కవకాశములేకపోలేదు. 

1918 లో “అభినవ కనితామండలి 

"మొదలయిన 

జమోందారులు 

అనే పీధిథో 

3 



నవ్యసాహిత్యము 

పసాగవవ+రిక ఆంధ్రభాషా [శవ El కులు (ప్రావీనాం(ధ్రాన్న త్యమును, భా 

వశోభను శెంటీని సమానముగా 

కనబరచగల (ప్రౌఢకవి. వీరు 

అనువదించిన మధుశాల స్వతంత్ర 

'కావ్యమువలెనే కనబడుతుంది, 

వీరి తృణకంకణము కవితాంజలి, 

జడకుచ్చుల్కు ఆం(ధావళ్సి “తెను 

గుతోట్క రమ్యాలోకము "వెం! 

రచనలలో ఏదిచూచినా సుబ్బా 

రావుగారి (ప్రత్యేకత విశిష్టత 

గోవరిస్తవి, కథావస్తువులోను 

ఆశయములలోను కల్పనలోను 

నవ్యత దీపిన్తూ ఉంటుంది 

వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు :-- 

(బాలాంత్రపు వేంకటరావు 

గారు+ఓలేటి పార్వతీశంగారు 

ఇరువురును (ప్రాచీన నవీన యుగ 

'సంధిలోని జంటకవులు, నవ్యసా 

హీత్య కవులలో అనేకులకు 

(ప్రత్యకుంగానో పరోకుంగానో 

గురువులు మార్లదర్శకులు. వీరి 

“ఏకాంతసేవి, చడానికి ఉపో 

ద్ధాతంగా దేవులపల్లి కృష్ణశా స్రీ 

గారు రచించిన పీఠిక ఇంద 

కంటి వానుమణ్బా స్త్రీగా మొ 

దలయిన నవ్యసాహిత్య యువ 
కవులనుదయింపటేసినవి, వైష్ణవ 

గీతములలోని (ేమోన్మాదము, 

భక్త్యా వేశము ఈ జంటకవుల 

కవిత నుద్దీపింపజేసినవి. వీరి కావ్య 

కుసుమావళి (2 భాగములు) ఖా ' కళాప్రపూర్ణ, మహోపాధ్యాయ, రావుసాహేబ్, 
=... కీ, శే. శ్రీ గిడుగు వేంకట రామమూర్తి పంతులు, బి బి.ఏ. హృద్యము'లైన పద్యములతో 

థ్రీ రాయప్రోలు నుబ్బారొవుగారు తమ చిన్న కావ్యాలు (ప్రక నిండియున్న వి. విరి “రత్న హారము” నవ్యసాహితి కర్పింప 

టించారు. _ రదనలో (ప్రావీనఫక్కి భావాలలో నవీనా దగిన కానుక ప. 

శ్రయములు, కవితా 'సంప్రదాయములలో అందరినీ మెప్పింప తల్లావజ్ఞల శివశంకరశాస్రీగారు ;--- నవ్యకవిత్వ యుగ 

గల నేర్చు సు బ్బారావుగారికిగల దొడ్డ (ప్రేజ్ఞూవి శేపము. స్థాపకులు -నేట్రి యువకవులలోే “పెక్కండ్రకు (ప్రత్యక 
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ళం నర ష్ న కము 

శానో పకోషంగానో గురువులు (పోత్ళావాకులు, పాండీ 

తంలో పెద్దలతో ను కవితంలో యువకులతోను మె(తి 

కుదుర్చుకోగల బహుభాపావిశారదుల్కు కవులు ఒక 

(ప్రియురాలి! ఒ3గీతం తాను మనసార పేమించిన హృదయే 

కరి తనవితీర నొక కావ్యం రచించి తన ఆవేదనకు శాంతి 

కలంగకేసుకొనుటుకు యత్నించిన లలికహృదయుడు. వీరి 

వకుళ మాలి, స్పాదయేశ్వర్కి ఆవేదన మొదలయినగేయ 

ములు నీలకంఠం కథలు; దీక్షీతదుపాత్య 'సహజయానపంధీ 

మొదలయిన  "ెక్కుగీతినాటికలు వీరి కవితాధారను 

వ్యుక్చన్న తను "తెలియ జేయగలవు, 

విశ్వనాధ సత్యనారాయణగారు: నవ్య సాహిత్య సౌధమునరో 

గోపురము నిర్మించిన మహాకవులు పండితులు 3 అభినవ 
(శ్రీనాథుడు 'మెొ11గు బిరదములు పొందినవారు. వీరి కవితా 

సామర్థ సీ మద్భుతమైనది. “ రందోనమయ సరస్వతీ 
మార్లాన్ని శత్రక్థ వాదయంతో విశ్వసించేవాడొనని వీరు 

తమగురించి చెప్పినమాట సత్యము, ; అత్మ (ప్రత్యయము 

రచనలోను_ కల్పనలోను స్వతంత్రత, ఆం(ధ్రాఖిమానము, 
ఆంధుత్వములో గర్వము భాపులోన్వు ఫావాలలోను 
పృత్యకుములు, వీ ప్రయోగాలలో కొన్ని న నిరంకుళ్వా 

కవయః ” అనే లక్షణానికి నిదర్శనములు. గోదావరీ 
పావనోడారవాఃవూర”ొమని ఆంధ పౌరవమును ' గురించి 

కులకు ధ్యాన న్లో కముఅవంటివి. ఎంత చిన్న. విషయ 
మైనా ప్రౌఢ కవిత్వమునకు తగిన వస్తువు కాగలదనుటకు 
వీరి మూగ నోమ్యు అంధ బిక్షువు మొదలయినవి తార్కాణ 
ములు, వీరి రచన లనేకముగా కలవు. అందులో 
ఆంధ్ర పుశస్ట్రి సి కిన్నెరసానిపాటలు-కోకిలమ్మ "పె 
గిరికుమారుని ప్రేమగీతాలు వేయిపడగలు, చెలియలికట్ట 
ఆనే నవలలు మైనవి, 

కీ శే బసవరాజు అప్పారావుగారు ;__ నవ్య సాహిత్య 

కవి. 1914 నాటికే వీరున్నుు వీరి మితు9లు. అబ్బూరి 
రామకృష్ణా రావుగూరున్ను శమ నవ్య కవితలను టు. 
కొన్నారు అప్పారావుగారి గేయాలన్నీ ఆవేశంతో "ఇ 
కువికీనట్లుంటవి. ఆ ఆవేశం అవి చదివినవారికి న? 
కూడా కలిగించేటట్లుంటుంది వారి రచన, -కొన్నింట ఎత్తు 
బడితో చే గేయమంకటనుగల సొగసు కనబడుతుంది, 

రచించిన పద్యము జే(గిక్నేత్స. పద్యములు ఆంధి యువ “వాక్కులో సూటిగా. వ్యక్త క్షపరచగల నిపుణులు, ' 

కవులలో ఎక్కువగా ఆంధుల హృదయములను ఆకర్షి ౦చిన 

దువ్వూరి రామిరెడ్డీగారు :-- _ పద్యరచనలో _ (ప్రావీన 
మార్గాన్నే అనుసరించినా ఆధునిక ఆంధ జాతీయకు 

ఆంధ్ర జీవితమునకు అనుగుణములయిన పోకడలు కల్పించి 

ఖండ 'కావ్యములను రచించిన నవ్యసాహిత్య కవికోకిల, వీరి 

కృషీవలుడు జలదాంగన, వనకుమార్సి మధుశాల మొదలగు 
కావ్యములలో వీరి కవితా ప్రతిభ క నబడుతురిడిః వీరు వా స్ప 

వముగా కవి కోకిల, 

దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రిగారు : కవిత్వమే 

గాను జీవిత పరమావధిగాను "ఇెట్టుకొని, స్వేద్భకై పహసపేత్తు 

హృదయముతో పేమనీతాలు, విరహాగీతాలు ఆనంద 

గీతాలు, దుఃఖగీతాలు పొడి, నిన్న నారికి తేమ, మనోభావా 

లను పంచి పెట్టగల కవి చతురులు, వీరి కవితా (పాభవము 

నేటి యువకవులలో అనేకుల కవితయందు . కనబడు _ 

తున్నది. ఏదో ఒక అవూర్వమెన భావము ఒక చను 

త్మా_రము ఒక మనోహరమైన వర్ణన వీరి గేయములలో 

(ప్రతిగేయమందున్ను కనబడుతుంది. వీరి 

(ప్రవాసము-ఉర్వశ్సి కన్నీరు (శ్రావణి కార్తీకి 
ఆంధ్రుల ఆదరమును ఎక్కుువగాపొందిన రచనలు, క 

నండూరి సుబ్బారావుగారు: వీరి పేరు యెంకి పాటలతో 
ఆం(ధ్రలోోకమందంతటా __ మార్యమోగతూ ఈంటుంది, 

భావము3 గంఫీరమైనదే-కానీ నున్నితమైనజేకానీ పామర 
'వొడుక 

భావలోగల తీయందనము, నుడికారము వీరి రచనలో 
గోచరిన్తూ ఉంటుంది. వీరు తమ పాటలనుపొడి వినిపిస్తూ 
ఉంటే వీరిచూపు, వీరి అఖనయము పాటకు వ్యాఖ్యానము. 

లుగా దీవి స్తూడాంటవి, 

వేదుల సత్యనారాయణశా ప్రీగాట : భావమునకు తగిన 
భాహను అలవరచుకొని ఎంతేక్లి ప్ప్లమైన భావానా తౌ 
సులువుగా వృత్తాలలో పొందుపరచి (ప్రాచీన కవితా శిల్పా 
నికి ఆధునిక జీవకళ కల్పించి మధురమైన గేయాలు రచించిన 
కవి, జీవితంలో ఆ వేదనకల్లినష పుకు పద్యాలు రచించి 
శాంతినిపాంబే కవితా కు. ఉక. వీరి ఫూ రమ్య 
దీపావళినాడు 'మొ|గనవి వీరి కవితను పూర్తి రగా నిరూ 
వించగలవు- 

నాయని సుబ్బారావుగారు :-_కచించిన 

ప మాన ము 

కృష్ణపక్షం జే 

మహతి 

పద్యాలలో ఏది 
చూచినా కవిత వీరిని వరించినట్లుంటుంది, పణయమేశానీ, 
విరవామే-కానీ, వేదచేకానీ ఆనందమే'కానీ, దుఃఖమే కానీ 
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'సాగించిరి, 

కవిత మున 

బేనినివర్షించినా ఫీ పద్యములు విరి నిండు హాదయే ములో 

నుండి పారలివచ్చినట్లువచ్చి, _గంజడెలలోనికి 

సూటిగా చీల్పుకొనిపోయి (పతి ఫలిస్తూజఉాంటవి, ' వీరి 

కృతులలో ముఖ్య మైనవి: సౌభ(ద్రుని (పణయయా(త్ర, ఫల 

(శ్రుత్సి మాతృగీతములు ముఖ్య మైనవి. 

విన్న వారి 

'అడవి బావిరాజుగారు :-=- వీరి కళోపాసన సర్వతోముఖ 

"మయినది, చి త్రలేఖనమలవడినంత ఎక్కు_వగా కవిత్వ మల 

వడినదని చెప్పలేమగాని రెంటను జీవకళ తాండవిస్తూ 

కంటుంది, వీరి కవిత్వము చి త్రించినట్లుంటుంది ; - చిత్రములు 

కవిత కూర్చినట్టుంటవి. జానపదగీతొలయందు వీరికి మక్కు_ 

వెక్కు_వ. వీరో రదనలు యువకులకు ఎక్కువ ఉత్సాహ 

మును కలిగిన్దూఉంటవి. వీరు రచించిన గంగిలెద్దుపాట 

ఎన్ని సారలువిన్నా విసు వుపుట్టదు, వీరి వ్రతాలలో 

ముఖ్య మైనవి : తొలకరి శిల్పబాల్క నారాయణరావు 

.ఆనేనవల (ప్రౌఢ మైన రచనలో సాగినవి, 

రామచంద్ర అప్పారావుగారు ఫు బాలకవిగా నున్నప్పుడే 

శ్రీ చెళ్ల పిళ్ళ వేంకటశ్యాస్త్రీగారి మెప్పునుబడసిన కక 

'అనే కావ్యమును రచింపగలిగిన కవి, భావనలో (పాచీన 

లక్షణములెనే అనుసరించినా లాతణిక శృంఖలములను 

bo భావములలోను ఆదర్శాలలోను నవ్య 

సాహిత్య కళోపాసకులు, వీరి సౌందర్య్యోపాసన అనే 

కావ్యములోని తీవ్రత చేటి నూతన కవిత్వానికికూడా 

నూతనమే !.. వీరు. రచించిన నీతి రత్నాలు, వసంతేగీత 

మొదలగునవి మెచ్చుకోదగినవి. 

పింగళి లక్ష్మీకాంతముగారు Oe 

ఆంధ్ర సాహిత్య (ప్రధానాచార్యులు "కాటూరి "వేంకయేశ్వర 

రావుగారితో ' కలిసి కొంతకాలము ఖండ'కావ్యరచనము 

ఈ జంటకవులు రచించిన ఖం కావ్యము 

తూ లకరి అంతకం పెను ఎక్కువగ్యా సౌందరనందనము వీరి 

కవితాకాళలమును, భావగాంఖీర్యమును పదలాలిత్యమును 

"తలియజేయగలవు, లక్ష్మీ కాంతముగార 

పరిపహత్తువారి ఆశయములతో ఫు ఫూ_ర్రిగా ఏకీభవిం. చకపోయి నా 

వారి రచనలుమా(త్రము నవ్య సాహిత్య మువారి - రచనలలో 

మిన్న ర్టమైన రచనలవలెనే ఉంటవి. సర్ సీ, రామలింగా 

కెడ్డిగారు వీరి తొలకరి-తొలిపలుకులో పలికినట్లు * వీరి 

తళుకు 

నవ్యసాహిత్య 

- నీక్కంపు మంచినీలములున్న వి. 

"బెళుకు జాళ్లుళేవు, 
లగువారికింగాని సామాన్యులకు . వాని గుణము నెజుంగ 

కనబడుతుంది. 

నవ్యసాహీత్యము 

శ్రీ కతల ne 

అయినను రత్న పరీక్షయందు సముర్టు 

శలవికాదుః౪” .. 

కాటూరి వేంక పేశ్వరరావుగారు .:_ నవ్య. సాహిత్య 

పరివత్తు "కార్య నిర్వావాక వర్టములో వ మ. 

వీరు పెనిచెప్పిన సుగుణముల పౌల్టూన్న నారు, . 

అబ్బూరి రామకృష్ణారావుగారు వీరి పద్యాలలోని 

ఉన్న తభావాల్కు పదలాలిత్యము, మృదుమధుర శే లి చూచిన 

వారికి వీరిటీవల కవిత్వమంతగా సాసించకపోవడము వింతగా 
 కవితావేశము కలగలేదా,  కలిగినచానిని 

ప్రయత్న వూర్వకంగా. నిరోధించుకొన్నారా అనిపిస్తుంది 
నీరు దొడ్డ సంస్కృతి కవితాభిమానం, పాండిత్యంగలవారు, 

వీరి రచనలలో ఊహాగానము-అవూర్య( పేమ, మల్లికాంబ్క 

నదీసుందరి మొదలయినవి వీరికి నవ్యసాహిత్య కవికూట 

ములో (పథమ (ేణిలో స్థానమూోయగలవు, ళ్ శలవు 

తిక్కు_నప లు Be అని తిక్కన సోమయాజి 

గురించి విరు రచించిన పద్యాలలో వీరి కవి తొమాధుర్యము 

చతిచూడవచ్చును. ' ఇదేకాద్కు వీరు రచించిన పన మది 

చూచినా, వీరి కవితాళ క్తి కనబడుతుంది. 

క 3. మండపాక పార్వతీశ్వర శాస్త్రిగారు ;' -. ఆంధ్ర 
సంస ంస్మృతసాహిత్యనుందు మంచి పొండిత్యముగల కవులు, 
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ఆంధీనర, వస ఆము 

వీరు కవితలో కొంతవరకు (ప్రాచీన సంప్రదాయములను అను 

సరించివాలే అయినా భాొవలోన్కు ఫావాలలోన్యు రచన 

లోను కల్పనలోను నవ్యసాహిత్య లక్షణములను అనుస 

రించినవారు. వీరి గేయములు భారతి మొదలయిన ష్మతి 

కలలో (ప్రకటితములై నవి. వీరి రచనలలో సుజనామోదిని, 

కృష్ణాళ్యుదయము, రాధాకృన్ణ సంవాదము, సావి(తీ సత్య 

వంఠేమ్కు (పేమ వీరి కవితా సామర్థ న్రమును "తెలియ జేయును, 

వేటూరి (ప్రభాకర శాస్త్రిగారు వ్యావహారిక భాపావాద 

మునకు దొడ్డసహాయు లై నవారు. వీరు (ప్రాచ్యలిఖత పుస్తక 

భాండాగారములో చాలాకాలము పనిచేసిన ఆం(ధసంస్కృతే 

(ప్రాకృత భాపాపండితులు. (ప్రావీన గద్యరదన వ్యావ 

హారిక భావలోనే సాగినదని రామమూ_ర్థి పంతులుగారు 

నిరూపించి ఆప్పకవి మొదలయిన లావమణకుల లక్షణ గ్రంథ 

ములలోని వచనములు కథలు, వ్యాసములు, పురాశేతి 

హాస  సంబంధముగల రచనలు "మొదలయినవి=వాడుక 

ఖామలో నున్నవి సంగ్రహించి గద్య చింతామణి సంప్ర 
తించుటలో శాస్త్రిగారు ఎక్కువగా తోడుపడిరి,  శ్యాస్ర్రీ 

గారు ఆం(ధ్రశబ్బముల స్వరూపము అర్ధము నిర్ణయించుటలోను 

(ప్రావీనకావ్యములను 'సంప్రతించుటలోను గొప్ప (ప్రతిభ 

గలవారు. వీరు కేవలపండితులేకాక మృధుమధుర భావను 

కావ్యరచన సాగింపగల కవులు, వీరి ఖండ కావ్యములలో 

కొన్ని ఫారతిలో (ప్రకటితములై నవి, అందులో మూణ్ణాళ్ల 

ముచ్చట విశ్వాసము కడుపు తీపు కపోతకథ "మొదలయి 

నవి వీరి భాషా సౌస్థ్రవమును, రచనలోను కల్పనలోనుగల 

"సర్చు, పద్యాల నడకలోగల పొందిక మొదలగు కవితా 

లక్షణములను స్పష్టముగా కనబరుస్తూ ఊంటవి, 

కవికొండల వేంకటరావుగారు ;_ భావలోన్సు భావము 

లోను ఊపహలోను కల్ననలోను సర్వస్వతం[త్రుడు, 

(ప్రకృతిలోగల (ప్రతివస్తువు వీరి కవితకు వివయముకాగలదు, 
వీరికి (ప్రావీన సంప్రదాయము లతో గాని, (పావీనఛందస్సుతో 

గాని పనిలేదు భావమున కనువై నభాన్య థఫాపకనువై న 
ఛందస్సు వీరికి కావలసినది. వీరి పద్యముల నడకలో వీరి 
ఉళ్చాహము వీరి ఆవేశము కనబడుతూ ' ఉంటవి, వీలు 
రచించిన కృతులలో | ముఖ్య మైనవి "నెలబాలుడు, (ప్రకృతి 
చందమ, మార్చ దేశ 'సంకీ ర్హన్స జనపదములు విలాసినీ-వైన 

క్రీ. శే, పెనుమర్తీ వెంకటరత్నంగౌరు:వీరి జీవితము పీన్న 

వయస్సులో 28 ఏండ్లు నిండినంతనే ముగిసిపోయినదిగాన్సి 

లేకున్న నవ్యసాహిత్యకవులలో ఎక్కువ (పఖ్యాతిపొందగల 

కవులు “చా హృదయ సౌరభముల గంధవపహారాజ్యు 

తాను గొనిపోవు దళదిశాంతములదాక ; నా యొడదలోని 

శాంత శృంగారగీతి స్వరములనుదాటి (మోగు నిశ్శబ్దరీతి” యని 

వీరు తమ * అడవివూవు ” అనే గేయములో చెప్పినట్లు 

వీరి పద్యములు వీరికిగల కవితానైపుణ్యమును (ప్రకటిస్తూ 

ఉంటవి. వీరు ఈ పిన్న వయస్సులో రచించిన పద్యాలు 

అనేకము పత్రికలలో (ప్రకటితములైనవి, _ నీతినుధ్య రత్నా 

పణము ముఖ్యమైనవి, ఇ 

కొడాలి ఆంజనేయులుగారు *—ముద్దుముద్దుగా పద్యరచన 

సౌగించగల నిపుణులు. నీకు వైరాగ్య వృ త్తియేల?” 
అనీ సన్యాసిని సంబోధిస్తూ రచించిన పద్యాలలో కొన్ని 

సన్యాసిని మరల గృహస్థాశ్రమమునకు రప్పింపగలిగినట్టున్న వి, 
వీరి “పెండ్లికూతురులోని భావములు నలుగురికీ తెలిసినవే 

అయినా (క్రొ త్రఅందము సమకూరుస్తూ ఉన్న వి, “జైలులో 
చందమామి ను/నార్చి వీరు రచించిన పద్యాలలో ళ్ క్షితిని 

నీ కెట్టిమార్థాఖిపిక్లుడై న నూలుపోగొక్క_టిచ్చి సంతుష్టి 

జెందు 3 హర్షముక్తాశుల సువర్మహారములను గూర్చి "నేనిష్పు 
డర్చించుకొంటి ” .అని చెప్పినట్లు -సువర్ణహారముల. గూర్చ 
దగిన పద్యాలు నవ్యసాహిత్యానికి అర్పించారు. 

నోరి నరసింహశాస్రిగారు 2. అెవేక ఖండకావ్యాలు 

రచించినవాశేకాని ఏవో కొన్ని ంటినిమా(త్రమే (పకాళింప 

జేసుకొన్నా రు, (పకృతికాంత నీత్యమా వారి. ఆత్మలో ్ట 

వెలుగుతూ, వారిచేత “ తామన్నివక్షాం తపసాజ్వలంతీం క 

ఇత్యాదికంగా ధ్యానము చేయించుకొంటూ ఉన్నదట, 

*ఆమెనన్వు నా హృదయములో (ప్రతిధ్వనించినప్పుడే కాని 
ఇప్పుడు కావ్యము చెప్పలేను ” అంటారు కాన్ర్రీగాక, 
గాని వీరి నవనీతము భాగవతేరణము, సోమనాథ విజయము 

మొదలయిన రచనలు వీరికి నవ్య సాహిత్య రచయితలలో 

మంచిస్థానమును ఈయక తప్పవు, 
(శ్రీరంగం (శ్రీనివాసరావుగారు (అథ):-- వ్యక్తి వైత 

న్యం సంఘ వైతన్యంగా మారుతూవున్నదన్న భావనతో కష్ట 
జీవులతోనిండిన సంఘమునుగురించిి అందులోను కార్మికులను 

గురించి గేయాలు విన్న'వారి గుండెలు అదరించేటట్లు రచన 
తకు 
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సాగిస్తున్నారు. వీరి * ఒకర్మాతిలో ఉహాతీతములైన 
భావాలకు వీరు పరుగులెత్తే ఆశయము కనబడుతుంది. 
ఈ కావాలోయ్ నవకవనానికి * అని నవకవిత అనే గేయ 
ములో వీరు పేర్కొన్న విషయాలు ఆదర్శంగా “పెట్టు 

కొన్నవి. అంతకంతకు వీరు అతివాస్తవిక కవితకు భగీ 

రథునివంటి వారయినారు, 

మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావుగారు :-- తమ * జీవితమంతా 
“శీవలం  సూర్యోదయాలలోన్సు చంద్రక్యోత్స్నలలోన్సు 

నూత్న కిసలయాలలోను నిభృత మెనట్లు” భావించి, “పచ్చని 

రుల ఉయ్యాలలో--ముచ్చటనూగుచు మురియుదమోయిా 

--రావోయీా ఓనా (పీయుడ్యా “రావోయీ *” అని తేమ 

తొలిశయము రచించిననాటనుండి నేటివరకున్ను ఛందళ్ళా 

స్త్రాలుగాన్సి లక్షణ (గంథాలుగాని ముట్టుకొని ఎరగని క 

భావకవి, * ఆ తొలినాటి నా బాలగీతం, నా (పేమగీతం 

అంతర్వాహినిగా నాలో అణగిమణగి 

ఉంటుంది. అది మరపొాందిననాడు నా కవిత్వవాణి 

అంతరిస్తుందని అంతరాత్మ "హెచ్చరిస్తుంది అని విరంటారుః 

వీరి రచనలలో శాంతినిశేతనమందు వీరు సంపాదించిన 

సంస్కృతి గోచరిస్తుంది, * ఏనాడు * గంభీరమైన భావము 
చిన్నమాటలతో చిత్రితము, 

మును కన్నులకు కట్టినట్లుంటుంది, 
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శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్ర్రి (ఎడమపక్క)... 
శ నండూరి సుబ్బారావు (కుడిప్రక్క-) 

బ్య ఆ యెాత్యఎయి 

ఇం[ద్రకంటి హనుమచ్చాన్త్రిగారు వా మొదట కొంత 

సంస్కృత పరిజ్ఞానం సంపాదించుకొన్న తర్వాత ఆం(ధ్ర 

భాసాఫిమానము పొంది తెలుగు కవిత్వం (ప్రారంభించారు, 

భావకవిత్వం ఆఅంశే ఏమిటో వారు తమ గురువుగారి 
సలహాచొప్పున ఏకాంత నేవ, దాని క్రీ ట్ర గ్రా చదివి తెలుసు 

కొన్నారు. దాని ఫలితంగా “ ఒకనాటిగీతి ” రచించి 

భారతిలో (పకటించారు 3 పిమ్మట ఆంధ్ర (పశ సి పద్యాలు 
కొన్ని రచించారు. ఆపని (పేయనీగీతాలు విరహగీతాలు 
"పెక్కు_రచించారు. "తెలుగునుడి సూటిగా పలకాలంపే 
వృ త్తలు ఊపచరించవని పాల్కు_రికి సోమనాథుని ద్విపదరచన 
(పోద్చలం "హెచ్చు'కాశ్యా “జాను తెనుంగు” గేయము 
ములను తెనుగువిణ పాటలను రచించడానికి (పారం 

భించారుం కక ఏపువ్వు వూసినా్యా ఏపాటపాడినా ఎందుకో 
ఈహృదయ మింత కళవళపడును ”” అనే పద్యంతో 
(ప్రారంభమలయినది వీరి తెనుగువీణ, పాండిత్యంతో 
కూడుకొన్న కవిత 5 రసవంతగా ఉంటుంది, వీరి మెతని 
హృదయానికి తగినట్టుగా వీరి 'రచన మృదువుగా na 

కర్రా చంద్రశేఖర శౌత్తిగారు == సంస్కృతాంధ్ర భాసా 

పండితులయ్యు (ప్రాచీన లాకణిక సంప్రదాయముల కే. 

మ స్వేచ్చరీతు ల నవ్య కవిత్వరచనలు సాగించి 

అనేక గేయములు, పద్యములు కథానికలు రచించి వివిధ 

షృత్రికలలో (ప్రకటించిగనారు, వీరి రచనలలో సామాజిక 

సంస్క_రణాభిలావ ఎక్కువగా స్ఫురిన్తూంటుంది,. సాంఘిక. 

దౌష్ట్యములకు గురియయిన కస్థజీవుల చర్మిత విషయములు 

హృదయ విదారకముగ వర్శించగల "నేర్పరులు, అందుకు 

వీరి “ఎడాపెడా; భిముకబాలుడు * మొదలగు రచనలు 

నిదర్శ్భనములు, 

వీరు -పెని చెప్పిన ఇం, హం కాలన్రిగారు కనకదండి 

గోపాలకృష్ణ శాస్త్రిగారు మొదలగువారు సహాధ్యాయులు 

ఒక “తరగతి” లోని వారని చెప్పదగ్గవారు. 

కీ, శే, భోగరాజు నారాయణమూర్తి గారు :- విజయనగర 

సంస్థానమునందలి ఆస్థానకవులు, 

బాలకవిగారు అనేవారు, వీరు రచించిన ఖండకావ్యాలలో 

“పండుగకట్న ము” భాపూవిపషయములోనుు భావాలలోను్కు 

సాంఘిక కథ "నెత్తుకొని కావ్యర-చనకు తగినట్లుగా ఒప్పించ 

బాలాకాలము వీరిని 

డములోనుు కళానైపుణ్యముగల కావ్యము, వీరి కంకణము 
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ఆంధొనర్వస్వము 

ఏర విమలాబేవి అనే నవల వీరి (పౌఢరచ వనలో సాగినది. 

ఇంకా అనేక పీరు ఆ రధ జేశమందు వ్యాపింపజేసినది. 

చిన్న కావ్యములన్సు ఇవాటువులను రచించి (ప్రఖ్యాతి 

పొందినవారు. 

మాధవ పెద్ది బుచ్చినుందరరామళాన్త్రిగారు ఏ--నవ్య సాహిత్య 

సభలకు విద్యుద్రీపము. వీరు తాము రచించిన చాటు పద్య 

ములు పంచవటి మొదలయిన కృతులలోని పద్యములు పొడి 

వినిపిమాడం టే సభా'కార్యాలు జరుగుతున్న వాలేదా అన్న 

విచారము సభాసదులకూ ఉండదు కార్య నిర్వాహకులకూ 

ఉండదు. అర్థం విప్పిచెప్పకుం డా నే విన్న వారికి అవగాహన 

మవుతూ ఉరకరద చమత్క్బృతిలేని పద్య మొకటీ 

ఉండదు. చక్క_నిధార, తియ్యని పలుక్కు రసంత మైన 

భావము (పతి పద్యములోను కనబడుతూఊంటుంది. 

రచన (ప్రాపీన లక్షణ సంప్రదాయాలను అనుసరించినా 

భావాలు నవ్య 

సాహిత్యమునకు సంబంధించినవే. 

పద్య 

నలు మొదలయిన లక్షణాల న్నీ 
ణ 

కొడవటిగంటి వేంకటసుబ్బయ్యగారు :--- సాహితీసమితి 

(పారంభించిన తొలిదినములలో "పెద్ద పేరుగల నవ్య సాహిత్య 

కవి. వీరి ఆతిథ్యము, ఫికువ్వు సెలయేరు చూచినవారి!ి 

వీరు దొడ్లకవులు “కాగలవారన్న నమ్మకము. కలుగకపోదు, . 

గాని అఆ ధ్యాళ్మికవిద్యాజిజ్ఞాసువు లై కుటుంబాన్ని సంఘాన్ని 

కృతులలో. ముఖ్యమైనది 'సంధ్యారాగము. 

బొడ్డు దాపిరాజుగారు :---అనేకంగా పద్యాలు గేయాలు 

రచించి య సుపరిచితులయినవారు. వీరి తొలి 

పంచి” (ప్రబంధరచనలో సాగినది, * కాత్యా 

యని” న నవ్య  ! రచనలో వికసించినది, 

చందమామ మొదలయిన గేయాలు రసవంతములు, 

కావ్యము * 

వెన్నెల, 

ఉత్తమ 

"కావ్యమనదగిన కాత్యాయనిలో కొన్ని కొన్ని భాగములు కడు 
చక్కని, రచనలో - ముద్దులు మూటకడుతూ ఉంటవి, 
వీర రచనలు పత పవ అన్నీ మృధుమధురములు, 

కడుసున్ని తమైన భావాలతో ఇంష్టగా ఉంటవి, 

చింతా దీకీతులుగారు=-... ర్మ నవ్యసాహిత్య యుగంలో 
కథకచ్మకవర్తు అనడగినవారు, శిస్థజున వ్యవహారసిద్ధ సిద్దమైన 
తమ వాడుకభావలో 'చాలహ్భాదయములను ఆకర్షి ర్షిన్తూ స 
రచించగల నేర్చు _ వీరికలవడినంతమట్టుకు మకయెవ్వరకిని 

విరజాడ తెలియదు, ' వీరి 

రని చెప వచ్చును... 

ఈ విషయము బాల 
' ఇక్క-డ వారికి నవ్య 

అలవడలేదనుట అతిశయో_క్లికాదు, 

సారస్వతములో "తెలియబేసీినాను, 

సాహిత్య కవ్రలలోగల స్థానము నియాపిస్తున్నాను. వీరును 

కవితాహృదయముగలవారే న్ కవి తాధర్మము 'లెరిగినవాశే ; 

కవిత్వము సాగించినవాశ్కే కాని వీరి పద్యాలలో నైళం ఏవి 

చాలహృదయముల నాకర్షి సవో. అవే 6 -నెమలికన్ను 3 

వంటివి చక్కగా. సౌాగీనవి, “ వ్యర్థయత్న ములు ' అనే 

గేయములో వీరు 

లెందుకో * అన్నట్లు (ప్రశ్నించుకొని కొంత తడవు “మాన 

ముద్రనుదాల్చి కూర్చుంటిక ‘ అన్న ట్లుండ్కి * ఎందుకో 

యా మొనమూనుట-= ఎందుకో యా మాంద్యమంత్కా పోయి 

6 ఎందుకో యో వ్యర్థ యత్నము 

సాంఘిక సేవచే చే చే పుణ్యముండునుగా 2 అన్నట్లు తోచి 

తమ జీవితమింక బాలసాహి హిత్యంకో'సం వినియోగిస్తున్న ట్లు 

కనబడుతుంది. + 

దీక్షీతులుగారు నవ్యసాహిత్యమునకు చేస్తూఉన్న. శే 
అపారమెనది. _ కవులనేకులు గలరుగాన్వి వీరివలె కథలు. 

ఇెప్పగలవారుగాని, చిన్న పిల్ల లభావలో (వ్రాయగలవారు 

గాని ఎక్కువగా లేరు, వీరి రచనలలో ముఖ్య మైనవి: సప 

ఫబరి లక్క_వీడతలు మొదలయినవి. 

డాక్టరు చిలుకూరి నారాయణరావుగారు: వీర సైతము రు భర్య 

భోముతొండిక్న. 2 బ్ యంగ ఎక్కువగా Pes 

అంబ లేక మొండి శిఖండి, అశ్వేశ్ణామ, అచ్చి లేక కాఫువలపు, 

"పెండ్లి మొదలయిన (గ్రంథములు రచించి నవ్య సాహి త్యమున 

కర్పించినారు, 

కీ శే. యనమం్మడ నారాయణమూ ర్థిగారు లా మంచి 

సంస్కృతి ఆం్యసారస్వత ' విజ్ఞానము ఆంధ్రభాషా 

పాండిత్యముగల రచయితలు, వీరు ఎక్కువగా కావ్య 

ములను రచించినవారు కారుగాని రచించిన అడవిమల్లెల్కు 

రూపలి అనే "కావ్యములనుబట్టి వీరు మరికొంతకాలము 
"సజీవులై ఉన్న రా యెడల ఇంకా ఎక్కవగా నవ్యస్తాహిళ్య 

మునకు ఖండకావ్యములను రచించి అర్పించియీందురని 
తోచకమానదు, . 

శ్రీపాద స్ముబహ్మణ్యశాన్త్రీగారు కవులు కారుగాని కవు 
లకం కును నవ్యసాహి త్యాభివృద్ధికి ఎక్కువగా కృషిచేస్తున్నా 

వీరిభావ సాంకర్యమ్లులేని శుద్ద గోదా 
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వరీతీర శిష్ట్రజన వ్యవహారసిద్ధ మెనభావ్య అందులో జీవకళ 
శక్తి ఎంతవరకుగలవో చూడవలనంపే వీర కధలు, వ్యాస 

ములు చదివి తెలుసుకోవచ్చును, వాడుకభాషలో వీరి 
వలె కళొకాశలముచూపి రచనసాగించగలవాథ ఎందరో 

లేరు. ఆంధభాసాఫిమానము సైతము వీరికి మెండుగా 
గలదు.  వీకి చిన్న కథలు నాలుగుఖాగాలు నాక 
పరిపత్తువారు (పకటించి నారు, 

క్ర శే, అక్కిరాజు ఉమాకా న్తముగారు --(ప్రాలీన సంప 

జాయానుసారముగా ఆంధ్రసంస్కృృత పాండిత్యము ఎక్క 

వగా సంపాదించుకొన్న పండితులు, ఇట్టి పండితుల 

ఆదరమువల్ల వ్యావహారికాం[ధభాసా (ప్రయోజనము ఆంధు 

లలో ఇవాలామందికి నచ్చినది, (నీనాథుని పలనాటి వీర 

చరిత్ర వీరు సంప్రతించ్చి డానికి వీరు రచించిన ఊ పోద్ష్యాతము | 

ఎన్నదగిన విమర్శక (గంథము. తేట తెలుగు మాటలలో 

"లేచె లొెలుకునట్లు రచించినారు. వీరి పల్నాటి వీల 

కథలు (తిలింగ చిన్న కభలు కథారచనలోగల వీరి కళా 

నెపుణ్యమును తెలియజేయగలవు, 

పంచాగ్నుల ఆదినారాయణశాన్రీగారు : = నవ్య సాహీ త్యా 

నికి ఆభార్యపీఠము నలంకరింపదగినవారుం (ప్రాచీన సంప్ర 

చాయానుసారంగా ఆంధ్ర సంస్కృత పొకృత పాండిత్య 

మలవరచుకొని, (పొవీనాంధ్ర భాసాలకుణము గు_ర్టెరిగ్కి 

వ్యావహారిక భాసపావాదమును మనసార సమ్మతించ్చి నవ్య 

సాహీ త్యాశయముల నంగీకరించి, ఈ నూతనోద్యమముల 

రెంటిని వ్యాపింపజేయ డానికి ఎక్కువగా కృషిచేసీనవారు, 
నవ్యసాహిత్యపరిహత్తువారి వార్షి కోత్సవములం విజయవంత 

ముగా 'సాగుటకు కార్యదీక్షవహించేవారిలో వీరు పేరొ_న 

దగినవారు. యెంకి పాటలలోగల కవితావిశేపములను 

కళా పుణ్యమును ఎక్కువగా ఉఊగ్గడిన్తూ వీరు రచించిన 
వ్యాసము చదవదగినది. వాత్సాయన కామస్యూత్రములను 

"తేట "తెలుగులో అనువదించిరి; చక్కని తేలుగువ్యాఖ్యాన 

మును రచించిరి, 

వీరి వ్యాసములు ఫారత్కి (ప్రతిభ మొదలయిన ప(త్రిక 

లందశేకములుగా గలవు, ప్రతిభ మొదటి సంపుటి మొదటి 
సంచికలో ప్రకటితమైన వీరి వ్యాసములో నవ్యసాహిత్య 

వికాసమును గురించి న ఫేతయములుగ లవ 

బి. జాషువాగారు. :--కవితావిశారదు కవికోకిల బిరదాం 
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నవ్యనాహెత్యము 
కితులు,  పదలాలిక్య 
ము భావగాంఫీర్యము 

వీరి రచన లన్ని టను 

కనబడుతూ ఉంటవి, 

వీరి కృతులలో ఫర 

చాసి మెచ్చుకోదగిన 

చిన్న కావ్యము, గబ్బి 

లములో అనేక నూ 

తనభావాలు. కలవు, 

ఇవిగాక స్వప్నకథ 

ఖండ కావ్యములు ఖే. 
శ్రీ) జమ్ములమడక మాధవరాయ 

శర్మ, సంస్కృత పండితులు, | 

భాగములు పద్యములు మొదల/సనవికూడా వీరి సామర్థ్య 

మును తెలియజేయగలవు, 

తుమ్మల సీతారామమూర్తి చౌదరిగారు :=- వీరికి డేశాభి 

మానము ఆం(ధ్రాఖిమానము మెండు, అది వీరిర-చనలన్ని 

టను కనబడుతున్నది, గాంధీజీ ఆత్మకథనాభారముగా 

ఎత్తుకొని రచించిన "కావ్యము దేశచర్నిత్ర ఆంధ్రుల చరిత్ర 

ఆంధ్రవీరులు మొదలగు విషయములకు సంబంధించిన పద్య 

ములు చక్కని :శిలిలో రచితములయినవి, అందలి 

భావములు ఆవేశఫపూరితముల్వు; విన్న వారికి సైతము ఆవేశము 

కలిగింపగలవు, 

ములను వికసి 

వీరి రాష్ట్ర్ర'గానము ఆంధ్రుల హృదయ 

ంపజేయగలదు, 

నవ్యసాహిత్య నవజీవనముకంిును నవ్యమెన- “అతీవా స్తవిక 

కవితి అనేపేర నవ్యసాహితీ (పవాహమందు చేరగల ఒక 

పాయ బయలుదేరినది, దీనికి భగీరభునివంటి వారయినారు 

(శ్రీరంగం (శ్రీనివాసరావుగారు. ఆ పాయలోమునిగి ఓల 

లాడుతున్న కవులలో (పఖ్యాతిపాందినవారు పిళాఫురం 

యువరాజా (శ్రీ రావు వేంకటమహీపతి గంగాధర రామా 

రావుగారు. వీరు రచించిన తరంగములు చినుకులచిందులు, 

తీరనికోరిక* తరువాత మొదలయిన శేయములు వీరి కవిత్వ 

సామర్థ్యమును 'తెలియజేస్తవి,. “=? (నామరహిళతృమ"ే 

రచన అపూర్వమెనది; అతివా స్పవిక 

(శ్రీ పిఠాపురం కవితకు చెందిన (గ్రంధము, అందు 

యువరాజావారు లోోపద్యం, గద్యంకాకుండ్యా వింత 

. యెన సంగీతంతో (క్రొ త్తభావాలు 

పెంచి మూడుమాటల్లో ముప్పది తళుకుల్యూ మూడువందల 



ఆంధినర్వన్వము 

పహృడ్భావాలూ చూపించాలని యత్నించానుః 

తృ క్రికలుగలేదు"అని వీరు (వ్రాసుకొన్నారు 

శావచ్చునుగాన్సి ఇందుకొన్ని కావ్యాలలో కొందరితోపాటు 

తమకున్నుకలిగిన ఆవేదన, 'సంఘజీవితమందుగల సమస్యలు 

కౌ శై పుణ్యము చూపిస్తూ చ్మితించారు. విక రచించిన 

వాటకములు ఆలోకమునుండి ఆహ్వానము, స్వార్థ త్యాగము- 

కూడా ఆధునిక సంఘజీవితమునకు సంబంధించినవే. 

నీతిని బోధించన్సీ అవినీతిని బోధించనీ ; ఆ విచారముతో 

పనిలేక కళొపోవణయే ముఖ్యధర్మముగా “పెట్టుకొని రచిం 

చిన వాటకములు,  పొఠకలోకము మెచ్చుకొంటున్న దా 

లేడా అన్న చింతయెనాలేకుండా కావ్యరచన సాగించగల 

ధీరులు స్వతంత్రులు సావాసులు ఈ రాజకవులు “పాడి 

నానొకపాట ఆడినానొకయాట 3; ఆటకు పాటకు అర్థమే 

చేదంచు ఎవశివరొ ఏమేమె ఎగిరిపశారు 3 ఎందుకా 

కోపము ? ఎందుకా తాపము? ఆటకేనా ఇంతే అలజడై 

పోయింది పొటెకేనా ఇంతమండిపోయారు 2” అంటారు, 

తనకృతి లోకంలో నిలుస్తుందా లేదా అన్న చింతతో నిరు 

తాహము పొందరు ' “ మంచిది నిలుస్తుంది చెడ్డది నళి 
స్తుంది కాలమేచేస్తుంది ఆ పని” అని “కాలోహ్యయం 

నిరవధిర్విపులాచ పృథ్వీ ౫ అనిభవభూతి పలికినట్లు, పలికి 
ధైర్యం పొందుతారు, (శ్ర యువరాజావారు రసజ్ఞులుగాన్సు 

సహృదయులుగాను మాత్రమేకాక భమ రచనలవల్ల కవితా 

నైపుణ్యము సంస్కృ తిగలవారుగా సైతేము త్య కవి 

పండిత లోకానికి సుప పరిచితులు, 

"కాని 

నిజము 

(శ్రీరంగం నారాయణబాబుగారు !- అతివా_స్టవిక కవితా 

ధర్మమును పాటించిన కవివర్దములోనివా నే అనవలెను, వీరు 

రచించిన రుధిరదో బ్రతి గేయాలలో వీరి స్వతం(తేకల్పన్క 
తారాజువ్వలవలె మనోవేగంతోమిదికి ఎగరిపోయేఫావాలు, 
వ్ కట్టుబాట్లకునూ లొంగని పద్యరచన ఫాహెపయోగాలు 
కదబడరవి. ఆ రుధిరజ్యోతిలో సామిధేని అనేగేయ 

త్ అడిదాన్ని తిక్క_నఖ ర్రాన్ని పేలిన బిజూ 
నూరు ఫిరంగిగుండ్కు నా గుండె! [2 అన్నారు నారాయణ 
బాబుగారు, 

ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణగారు, గరిమెళ్ల సత్యనారాయణగారు, 
కొండపల్లి జగన్నాథదాసుగారు, నేదునూరి గంగాధరంగారు 
"వణదఅగువారు జూనపదగీతాలు . స్వరాజ్యగీతాల్రు' సాంఘిక 

అవి' 

పురాణేతిహాసికగీతాలు పండితపామర  జనరంజకము?ా 

రచించి (ప్రఖ్యాతిపాందినవారు, 

గుడిపాటి వేంకటాచలంగారు :_ భావలోను ఫావం 

లోను సర్వన్వతం[త్రులు; స్వేచ్భానురాగవిహారసిద్దాంతా 

మోదకులు, వీరి రచనలోను _కెలిలోనుగల వీరి ప్రత్యేకత, 
విశిస్టత వీరి (గంథములందు గోచరిక్తా ఉంటవి, (కొక 
ఫక్కి_ని వీరు చితాంగ్కి సావిత్రి మొదలగు నాటకము 

లను (శ్రీ మొదలగు నిమర్శక[గంథములను అనేకకథల 
పుస్తకములను తమ సొంతవాడుక భావలో కళానై పుణ్యము 

(ప్రదర్శిస్తూ రచించారు. 

మల్లాది విశ్వనాథళర్మగారు :==_ ఆంధ్ర సంస్కృత పండి 

తులు, ఆర్య భాహిపరిచయము ఆర్య వాబ్మయ పఠనము 

ఎక్క్హవగాగలవార్యు ఇంటర్ మాడియేట్ చదువుతూ 

ఉండిన విద్యార్థిదశలో నే వ్యావహారిక భాషావాదముతో పరి 
చయము కలుగజేసుకొన్సి అందు కనుకూలముగా పద్యాలు 

కథలు మొదలగు రచనలు సాగించినారు వీరి (ప్రతిభ 

ఏకాంక నాటకరచనలో ఎక్కువగా పరిణమించినది. 60 

నాటకములవరకు రచించినారు, అందు కొన్ని మాత్రమే 

(పకటితము'లై. నవి, 

మల్లాది అవధానిగారు == . విశ్వ నాభశర్మశార పుత్రులు; 

చాల్యమునుండిన్ని తం డిగారితో కలిసి 'సహాయరచయిత 

లుగా రదన్యానైపుణ్య మలవడజేసుకొని ఇప్పుడు స్వతంత్ర 
రచనలు ఎక్కువగా సాగిస్తున్నారు. 

డాక్టర్ బుర్రా శేషగిరిరావుగారు: వీరు వ్యావహారిక 

భాొపావాదమును సాగించిన రామమూ ర్తి 

(ప్రథాన సహాయులు అనేక విమర్శను 
(పకటించ్చి నిమర్శకా్రోసరులన్న (ప్రఖ్యా తిపొందిన విద్యాధి 
కులు, రాజరాజ ననేంద్రుడు బొబ్బిలికథ అభిచే సేకరూపము 
మొ॥! నాటకములు గేయములు రచించినారు, 

కథలు 

నాటక రచనకు (పఖ్యాతిబడసిన కీ, శే, పానుగంటి 
లమ్మీనరసి ం౦ంహాముగారు సువర్ణ రేఖా కథావళిని మాడపాటి 

వానుమంత రావుగారు మల్లి కాగుచ్చమను కథలను కీ కే, 
అక్కి_రాజు ఉమాకా_న్లముగారు (తిలింగకథలన్సు (శిపొద 

సుబహ్మణ్య కా న్ర్రీగారు పూలదండ 'అనుెపీరను కొన్ని 
కథలను నందిరాజు చలపతిరావుగారు నూరు వినోధకధలు 

పంతులుగారికి 

వ్యాసములు 
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“తనాలీ రామలింగనీ హాస్యకథలు మర్యాదరామన్న క ధలు 

భోగరాజు నారాయణమూ ర్రిగారు అక్బరు కథలు ఇంకా 

అనేకులు ఇట్టికథలు రచించి (పకటించిరి, గాన్సినూతన 

ఫక్కి_ని కథానికలను కళాకాశలముచూపిన్తూ రచించిన 

వారిలో సిద్ధహస్తులు చింతాదీతీ శులుగారు మునిమాణిక్యం 

నరసింహారావుగార్సు మల్లాది రామకృన్లశా స్రీ గార కొడ 

వటిగంటి కుటుంబరావుగారు 'వెొందలగువారు, 

నవలలు 

_వంగబేశమందు గత 19 వ శతాద్దాంతమునుండిన్చి జాతీ 

యతోవేశము ఎక్కు_వయినది $ వంగదేశ విభజనముతో 

(1905) అది మరింత చలరేగినది. అప్పుడు ఆం(ధ్రయువకు 

ల నేకులు కలకత్తాలో విద్యార్థులుగా ఉండి అక్కడి విశ్వ 

కళా పరీక్షలకు -చదువుకొనుచుండిరి. పిమ్మట కొందరు 

రవీంద్రుని విశ్వభారతిని సేవిస్తూ శాంతినికేతన మందు ఉన్నత 

విద్య నభ్యసించినారుం అప్పటికి రమేశ-చంద్రదత్ , బంకిమ్ 

చంద్రభట్రోపాధ్యాయ, విడ్యాసాగరాది రచయితల నవలలు 

(ప్రఖ్యాతిపొందియుం జెను ; ఆంధధ్రవాబ్బ్యయమందు (ప్రావీన 

కావ్య లక్షణముల ననుసరించి రచితములైన పద్యకావ్యములే 

“కాని గద్యరచనలు తక్కువ; అందులోను నవలలు కడు 

కొద్దిగానుం డెను, కీ కే, కందుకూరి వీరేశలింగ ముగారి రాజశేఖర 

చరిత్రయేకా బోలు మొదటి "తెలుగునవల, అదిమైన్సా “తెలుగు 

'సంఘ జీవనమును ఎత్తుకొని రచించిసా, కొంతవరకు ఆంగ 

భావులో గోల్డ్ స్మిత్ రచించిన *వికర్ ఆఫ్ వేక్ ఫీల్డ్? అనే 

నవలకు అనుకరణము, పిమ్మట వారి అనుయాయులై న 

శిలకమ_ర్టి లత్ర్మీనరసింసాముగారు వంగ రచయితయెన 

దత్తుగారి “లేక్ ఆఫ్ పొస్ట్” నవలను అనువదించిరి 3 తరుపాత 

రామ-చం[ద్రవిజయము “మొదలయిన నవలలను "తెలుగునాటి 

సాంఘిక జీవనమును (పధానవిషయముగా ఎత్తుకొని రచిం 

చికి. పిమ్మట నవలారవన (క్రమ(క్రమముగా అధికమగుతూ 

వచ్చినది. గాని రచయితలు తమ నవలలను అచ్చువేయించు 

కొనుట కష్టమైనది, 

ఈ 420 వన శతాబ్దపు నవ్యసాహిత్యయుగములో (పకాశక 

వర్షములవారు బయలుదేరి గద్యరచన లక్ కావలసినంత 

(పోత్ళాహమిచ్చి "పెద్దల జీవితములు, వివిధళాస్త్రముల 

'సంగ్రహములు నవలలు - మొదలయిన గధ్య(గంభము లను 

(పక టిన్రూ వచ్చిరి, 

నే rg ఇ ee 

వాటీలో 'మొదటిీది విజ్ఞానచంద్రికా (గ్రంథమాల, ఇందు 
(ప్రావీనకవుల శతకములు నవలలు మహాపురుషుల జీవిత 

ములు భౌతికరసాయనశారీరారోగ్యాది శాస్రుములకు 

సంబంధించిన (గ్రంథములు (పకటితములయినవి. నవలలలో 

చేలాల సుబ్బారావుగారు రచించిన రాణిసంయు క్క భోగ 

రాజు చనారాయణమూ ర్థిగారు రచించిన విమలాబేవీ 

మొనని, 

నవలోరచనకు ఎక్కువగా ఊపచరించిన (పకాశక వర్షములు; 

ఆం(ధ(పచారిణీ (గ్రంథనిలయము. సరస్వతీ (గంథమాల, 

ముదటిది నిడేదవోలులో పుట్టి పళాపురములో విజృంభించి 

నది. శెండవది రాజమ హేం(ద్రవరములోుట్టి 'వృద్ధిలోనికి 

వచ్చినది, 'మొదటిదానిని ఎక్కువగా వృద్దిలోనికి "తెచ్చిన 

వారు వేంకటపార్వతీశ్య్వర కవులు ; శెండవదానిని లేవె త్తి 

పోపిస్తూడన్న వారు అద్దేపల్లి లమ్మణస్వామి నాయడుగారు, 

శెంటను వంగనవలల .అనువాదములు అనుకరణములు ఎక్కు 

వగా బయలుదేరినవి. వీటి (ప్రస కి స్థలాంతేరయునగలదు, 

ఇదివరకు స్వతంత్రించి ఆం(ధ్ర సంఘమునుండి కథావస్తువు 

చెత్తుకొనీ ఆంధ్రసాంఘిక జీవనమును (పతిబీంబింప జేస్తూ 

రచించిన నవలలో అక్యల్పముగా ఊన్న వనియే చెప్పవలెను, 

మ రాఘవరావుగారు రచించిన అపరిచిత అనే నవల స్వతం 

త్రించి రచించీనదేకాని అందులోని కథావస్తువు ఆంధ్రసంఘ 
జీవనమునకు ఆంధ్రుల ఆచార వ్యవహారములకు .'సరిపోయినదీ 

కాదు. సాంఘీక నవలలను రచించినవారిలో సిద్ధహస్తు 

లయినవారు ఉన్నవ అమ్మీనారాయణగారు, వీరి మాలపల్లీ 

తెలుగువారి జీవితము అందులోను పేద కుటుంబముల 

వారిజీవితము పొత్రోచితమైన వాడుక భావలో రచత 

మయిన స్వతంత్ర రచన, 

యణరావు అనే నవల, వీళ్వనాధ సత్యనారాయణగారి 

“వేయిపడగలు, చెలియలికట్ట నవలలు కళొకాశలమును ఎక్కు 

వగా (ప్రదర్శించిన రచనలు, "మొక్కపాటి నరసింహశా స్ట్రి) 

గారు రచించిన బారిష్టరు పార్వతీశ మనేనవల హాస్యరస 

(ప్రధానమైనది 3 చక్కని రచన 

అడవీబాపిరాజుశారి నారా 

భమిడిపాటి కా మేళ్వరరావుగారు :--హాస్యరన ప్రధానమైన 
రచనలకు “పెద్ద పేరు పొందినవారు, వీరి రచనలు అన్నియు 

హ్మోస్యరస _వూకికములుగానే యుండును, జయపురం 

మహారాజులుంగారిచే * హాస్య్టైహ్మ * అను బిరుదు నందిర్మి 



ఆంధ్రసర్వస్వము 

నీయ రచించి భారతి మొదలగు పత్రీకలలో (పకటీంచీన 

నిజం అప్పుడు ఇప్పుడు వ్యాసములలో అవును 

ఫు స్తకములను, హాస్య నాటకములయిన బాగు 

కదటతపలం మొ!!వాటిని (పకటించిరి, వీరి 

మొదలగు 

బాస 

నాటకములు నాటక 'సమాజములవారు ముఖ్యముగా వార్ష 

కోత్సవ సమయములందును ఎక్కువ (పదర్శింపబడి 'పిథ్ధి 

పొందినవి, గోదావరి జిల్లా తెలుగు నుడికారము వీరి 

(గ్రంథములు చదివి ఎక్కువగా 'తెలిసికొనవచ్చును, కల్పన 

లోను రసవంతములయిన సన్ని వేశేయుల "నేర్చరచుటలోను 

సాంఘిక జీవనమును (పతిబింబింపజేయుటలోను వీత చక్కని 

కళాఫిజ్ఞ త కలవారు. 

కొవ్వలి లక్ష్మీనరశింహారావుగారు ఫలా ఈ రోజులలో 

ఓక్క ఆంధ్ర దేశమం దే కాదు ఆంధ్రులు ఎక్క_డనున్న 

అక్కడ (ప్రత్యవమములయిన వీరి నవలలు 150కి పెగాగలవు, 

కొందరి దృష్టిలో న రైల్వే సారస్వత ' మయినా ఇంతటి 

(ప్రచారము పొందిన నవలలు మరిలేవనియే చెప్పవచ్చును, 

మెని పేర్కొన్న రచయితేలేకాక సదయ విహాంగము, 
(పతీక్క వనలవ్మీ మొదలయిన గేయములను రచించిన 
రెండుచింతల లక్ష్మీనరసింహశాశ్రీగారు ; ఆంధ్రహ వ్లచరిత్రు 
కుసుమాంజలి మొదలయిన . (గం ంథము లను రచించిన 

కొమాండూరి కృష్ణమాచార్యులుగారు ; " విరహీ రచించిన 

మొక్కపాటి కృష్ణమూర్తి ర్తిగారు ; య. జానకి (పేమ కాల 

పిట్ట మిణుగురు పురుస్క వెలుగ “మొదలగు (గ్రంథములను 
రచించిన టేకుమళ్ళ కా మేశ్వరరావుగారు; గళ్ల చీరమొ!నవి రచిం 
చిన పురాణం కుమార రాఘవశాశ్రీగారు; బాలగీశావళి పరిహత్" 
కస్యక్క భ్రారతీశతకం మొదలగునవి రచించిన గిడుగు వేంకట 
సీతావతిగారు ; రామ(పియ్య 'వేంబు మొదలగు కథానికలు 

రచీంచీన తాతా కృష్ణమూర్తీగారు ; _ కదంబము రచించి; 

కవిమితులు ; ఆభారములు రచించిన అందే నారాయణస్యా షి 

గారు; గేయగుచ్చృము రచించిన నబ్నవీసు గురునాధరావుగారు ; 

కొంతకాలము (కిందట “చాయి అను పత్రికకు 

'సంపొదకులుగానుండిన అనేక గేయములను, కథానికలన 

రచించిన ఏల్చూరి స్నబహ్మణ్యంగారు; క మాల్చీవాణి $ 

ష్మత్రికళు 'సంపాదకులుగానుండిను ఫితుకహప్పదయమ్యు 

వీరధర్మం, అంధాగాయకుడు మొదలగు కథలను, నాటిక 

లను గేయములను రచించిన కర్రా (పభాకరరావుగారు; 

వై తుబిడ్డ నాటకమును రచించిన సబ్నవీను రామారావుగారు ; 

అశ్రుగీతి, నీకోసము మొదలయిన అనేక 'గేయములను కథ 
లను రచించిన వన్యాల వేంకటరంగనాథరావుగారు ; అంజలి, 

ఆరాధనము మొదలయీన అనేక శోయములను రచించిన 

జంధ్యాల పాపయ్యశా స్రీగారు ; (ప్రాశేశకొలము సంధ్య మొద 

లయిన కావ్యము చేయములను రచించిన దేవరకొండ హాల 
గంగాధరతిలక్కుగారు ; నిరాశ మహాయజ్ఞం "మొదలయిన 
పద్యాలు గేయాలు రచించిన వావిలాల సోమయాజులుగారు ; 

సంకాంతికల్క గాన మాధుర్కి జేవా ! మొదలగు గేయము 

లను గీతికలను రచించిన కొనకళ్ల వేంకటరత్నంగాడు ; అచే 
కంగా గీతాలు గేయాలు చండీదాసు. అనే గోయనాటిక 
రచించిన బాలార్యతపు, రజసీకాంతరాపుగారు ; వ పేమ ఆళాగా 
నము మబ్బుల్లారా మొదలగు గేయములుగల (పేమరాగ 

మును రచించిన పెనుమర్తి కామేశ్వరరావుగారు ; అనేక గేయ 
ములను నాటికలను రచించిన తల్లొవజ్జి లకృ్తి త్తివాస తీర్ధులుగోరు; 

ఇంకా అనేకులు నవ్యసాహిళ్యాభివృద్ధికి తోడుపడినవారు 
కలరు, ఇక్కడ అవకాశము ఇాలనందునవారి "ప్పేళ్టు, 
వారు రచించిన (గ్రంథముల పేళ్లు "తెలియ జేయలేకపోయినం 

దుకు చీంతిస్తున్నాము, 

న 

2. శతకవాజ్ఞయము 
విషయ సంగ్రహము : 

యిగ్వేదము ; ఆంధ్రశతక . ప్రారంభము ; ; దశకము, వింశతి, 
శతకము మొదలగు విభాగములు ; ఏదో ఒకే విషయమునకు 
ంజంధించిన పద్యావళి; దేవతాస్తుతి, సీత్రి శృంగార, వైరాగ్యము 
మ్సైదల్గగు విషయములు ; వంగూరి. సుబ్బారావుగారి శోతకకవుల 
ర్క త్రలో 'ఆకునందల 'శతకమల- పరిశీలనము ; “ మొదటి 

శతక రచనకు పునాది. ప (ప్రతి కవిన్ని సాధారణముగా శతక రచనతో 
కవిత (ప్రారంభించినట్లు కనబడుతుంది ; శతకరచనమునకు గౌర 
వము తక్కువ ; శతకములు సాధారణులకు ఆదరణీయములు. 

గే కకమనగా నూరు పద్యములుగల కావ్యమనీ యర్హము, 
వీ పద్యమునకాప ద్యము ఇతర పద్యముల అపేవలేక ఏదో 
ఒక విషయము, ఒక భావము ఫూ _రిగా కలిగి ఉంటుంది. 
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అన్ని పద్యములున్ను ఒెకే మకుటముకలీగి గానీ లేకగాన్వీ 

ఏదో ఒక "పెద్ద విషయమునకు సంబంధించి వుంటవి. . ఒకే 

మకుటముగల బుక్కు_లున్నూూ , ఒకే చేవతకు సంబంధించిన 

బుక్కు_లున్నూ బుగ్వేదములో అనేకముగా గలవు 

కనుక శతకరచనకు తొలి బీజము 

శతక రచనకు పునాది బుగ్వేదములోనే కనబడుతుంది, 

బుగ్వేదము (పొకృతములో పదేసి పద్యాలు 

చొప్పున పదిదశకాలుగల శతకొ 

లున్న వి. ఒక్కొక్క దశకములోని పద్యములు ఒక్కొక్క 
విసషయమునుగూర్చి రచితములై వుంటవి. ఫతకములేకాక 
"సక్కుువందల పద్యములుగల కావ్యములు గాడా (ప్రాకృత 

ములో కలవనుటకు హాలుని 'సప్పశతి నిదర్శనము, 

ఈ సంప్రదాయము ననుసరించియే ఆంధ్ర సారస్వత 

ములో సైతము శతకరచన వెలసినది, [ప్రారంభములో 

శతకములు దేవుని స్తుతించుటకే ఊ్దేశించినట్లు కనబడును, 

ప్రతి పద్యమందున్ను “కేశవాది నామములు స్తో[త్రములలో 

ఉన్నట్లు కనబడుతూ వుంటవి, (ప్రొకృతములో చేసిన 

దశక వీభాగమ్కు మన్నారు * కృష్ణ 

ఆంధ్రశతక శతకము * మొదలైన శతకములలో 

. రచన్నప్రారంభము కనబడుతున్నది. కొందరు దశకము 

నకు మారుగా వింశతి నియమము 

పొటీంచినారు. దశకముగాన్కి వీంశతిగాని ఏదో ఒక 

ఉద్దిస్థ మైన వినయమునకు సంబంధించి వుంటుంది. ఇట్లే 

పెక్కు_వందలుగల పద్యావళికి సైతము తెలుగులో కతకయే 

అంటున్నాము. అందుకు జేమన శతకమే నిదర్శనము, 

బీనున శతకములో 00 పద్యములు కలవు, 

తేక నుం"కే సరిగా నూరు పద్యములే ఉండవలెనన్న నియ 

రును పోయి నూరుకంకు ఎనై తనను ఎక్కువ పద్యములు 

ఉండేవచ్చునను నియను హేర్చడీనది. (క్రమక్రమముగా 

రంధ్ర శతకములు (ప్రత్యేకవ్య క్రీత్వము కలిగి లోకుల ఆదర 

+శమును పోరదినవి, 

రానురాను 

పండిత వం7సారి సుబ్బారావుగారు రచించిన శతక కవుల 
వరత్రము చదువదగిన (గ్రంథము, వారు ఆరువందల శతకము 

శత కవాజ్మ యము 

లను పరిశీలీంచీనారు, కాని వెయ్యి శతకములు అయినను 

ఉండి ఉండును, 12వ శతాబ్బమునాటి పొల్కురికి సోను 
నాభ విరచితమైన వృషపాధిపళతకము మనకు "తెలిసినంతవరకు 

ఆంధ్ర సారస్వతములో (ప్రాచీన 
తమమైన శతకము. పొల్కురికి 

సోమసొభునివలెనే సౌధారణముగా 

మన ఆం(ధ్రకవులందరున్నూ తమ 

కవితారంభదశలో కనీసము ఒక 
శతక మైనా రచించినట్లు కనబడుతుంది. ప్రతికవిన్నీ ఉత్తమ 
కావ్యము రచించుటకు పూర్వము కొన్ని చాటు పద్యములు 
శతకములు అఫ్యాసముకొరకు రచించి ఉండవలెనని ఊహించ 

వచ్చును, 

(వళికవిన్ని శతక 

రచనతో కవిత 

(వొరంభించెను. 

ఆం(ధ్రలావణికులు మాత్రము (ప్రబంధముల కిచ్చినంత 

గౌరవము శతీకముల కిచ్చినట్టు కనబడదు. విన్నకోట 
"పెద్దన్న శతకములను తు దకావ్యమలలో _ వేర్చినాడు, 

- ' అప్పకవి మాత్రము కొన్ని శతకము 

లను (పమాణ (గంథములుగా పరి 

హించి అందలి (ప్రయోగములు లక్ష 
ణములుగా చూపించినాడు, 

శతకమునకు 

గౌరవము తక్కువ 

శతకరచన సాధారణముగా సులభ శెలిని ఉంటుంది గను 
కన్వు అందులోని విషయములు భ క్లిరస (పధానములుగాన్యు 
సాంఘికములుగాను ఉంటవి గనుకను శతకములు సాధారణ 

ముగా లోకులందరికినీ ఆదరణీయములుగా వుంటవి, అందులో 

భక్తిరస (ప్రధానమైనవి దాశరథీశతకము కృష్ణశతకము, 
భ_క్ష చింతామణి శతకము మొదలై నవి, నిత్యము పొరాయ 

_ ణగా వర్షించుకొ నేవారు వేలకొలది 

శతకములు గలరు. వేమన శతకము సుమతీ, 

సోధారణులకు శతకము పీల్లలకుకూ డా బోధపడే 

ఆదరణీయములు “శైలిలో ఉన్నందున చేటికినీ ఆవే 

ఎక్కువగా బడులలో వ్యా ప్రీచెంది 

యున్న వి, 

ఒక పట్టికలో కొన్ని ముఖ్యమయిన ఫతకములను 

“పట్టికలు” ఆను 7వ అనుబంధములో పేరొ_ంటున్నాము, 

కాత కా 
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ఆంధ్ర)సర్వస్వము 

నస 

వివమయ సంగ్రహము “వీరశైవులు, మతప్రచార' 

ముకోసము జనసామాన్యమునకు బోధపడే జానుతెలుగున 
పద్యాలూ, పాటలూ రచించుటకు ప్రారంభించినారు. పద్య 

రచనకు పూర్వము పాట పుట్టినది ; తెలుగు పాటలు (ప్రజొదర 

ణమ పొందినవి ; నవ్యసాహిత్యమందు (ప్రజొవాజ్యయ మొక 

ముఖ్యమైన శాఖ; ఇందు పదవాజ్మయం గురుజాడ అప్పారావుగారు 

పునరుద్దరించిరి ; బసవరాజు అప్పారావుగారు 

వున్నవ లక్ష్మీనారోయణ, నేదునూరి గంగాధరం గార్ల జాన 

పద గీతాల సేకరణ కృషీ; ఆధునిక పదాలు రాజకీయ సంఘ 

సమస్యలకు సంబంధించినవి, రై తుభజనావళి, ,[క్రాంతీ గీతాలు, 

గయ గుచ్చములు మొదలగునవి; నేటి పెక్కురు ఆంధ్రకవులు, 
రచయితలు. 

నీదహానులు ; ధ్ = 

యాను తెలుగు పద్యాలూ పాటలూ అనేకము మన 
కున్న వి. అసలు ఈ జానపదవాబ్మయమును సృష్టించినది 

విదములూ పాటలూ రచించినదీ ఆరంభములో (ప్రజలలో 

పజ్ఞానోదయం కోస మత(పచారం కోసం--వీర_కెవులు, 

వీర్వకేవపు ఉద్ద్భతం తగ్గగానే a థి ౧ 

మత్మప్రచారంకోసం అదిమాలపడ్సి రానురాను పురాణ 
వీరశె వులు (ప్రబంధముల శే (పొబల్య ము 

అధిక మైనది, అయినప ప్పటికిన్నీ జన 

హమ హృద్యముగాన్సు చనికింపుగాను ఉన్న జాను 

తెనుగు కీర్తనలూ, 

పాటలూ 

రగడలూ ఆదరిస్తూనే 

వచ్చినది, అది గమ 

నించి (ప్రజానురంజకం 

కోసం, అంతేకాక 

అవీ రమణీయముగా 
ఉండటంచేత రగడీల 

కావ్యములలో (పబం 

న్నారు. 

ప 

డాల్ఫూ 

శ్రీ నేదునూరి. గంగాధరం 
స్య. జానపదగీతములు. 4000ల 

వరకు నేకరించిన భాషాభిమాని. 

“పద్యముకంట పదమే ముందుప పుట్టిందని _సాహ్ హ్త్య 
మీనూంసకుల ఆశయము, vv (ప్రారంభములో - 
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పజావాజయ ము 
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నాట్యము పుట్టింది. మనుషులు పగలంతా కనపడీ 

రాతి నలుగురూ ఉఊల్లాసముగా 

పాట పుట్టక. కాలము గడిపేటప్పుడు నాట్యము 
(ప్రారంభ మవుతుంది. (క్రమేణా 

కూని రాగము బయలుబేరుతుంది. ఆ తర్వాత మనస్సులో 

మాట బయటకు ఆనేటప్పుడు లయ యీర్చడుతుంది, 

శబ్లజా లే పాట అవుతుంది.” 

వ! 

(ప్రపంచములోకల్లా అతి (పావీనమైన జేదసంహితలు 

వివిధ ఛందసు స్ఫులలో ఉన్న పాటలు, జానపద సాహీ. 

_ త్యమనే జాతీయవాబ్బయములో ఊర్మిళనిద్రు కుళలవ 

కుచ్చల కథ్య 'దేశింగమహారాజుకథ్య బొబ్బిలిసాట్క "పెద 

శామమ్మకథ్య బాలనాగమ్మ. కథ 
తెలుగు పొటలు బాలచంద్రుని వీరగాధ మొదలై న 

(ప్రజాదరణము. వెన్నో ఊన్న వి. ఇవన్నీ డ(ద్రేక 

పూరితంగా ఉంటవి, తర్వాశ్య 

సంగీత పాఠకులుకూడా స్తుతించి. పాడుకుంటూడఉాండే 

త్యాగయ్య స్ట _రనల్రూూ క్షేత్రయ్య, సారంగపాణి పదాలూ . 

"మొదలై నని (ప్రజాదరణ పొాందగలిగిననిం పదకర్థ 

అందరిలోనూ జాతీయత చికచ్చిత్ర aay |ప్రతీవింబిత 

మవుతున్న ది. పండితాదరణము 'లేకపోయినప్పటికిన్నీ 

దొరలు ఇచ్చిన 'పాలకన్నా అడుగడుగునా నిశేపంగల 

ధరణి ఇచ్చినపాలం మేలన్నట్లు (ప్రజాదరణమువల్ల "నే ఈ 
పదవాజ్మయము విక సీంచినది. pm 

ఆధునిక నవ్య సాహీ త్యంలో పదవాజ్మయనునకు (ప్రొసె 
నిల్సినది క్రీ _రిశేషలయిన గురజాడ అప్పారావుగారు. వీరు 
చేశాభిమానము వద్ది ల్ల "దేశము జ "న్న త్యము పొండాలంటే 
తప్పకుండా కవితే కోశిలములు జూత్యభిమానము పురి 
కొల్పేటట్టు 

“ అకులందున అణగిమణిగీ 
పదవాజ్మయం గురుజాడ కవిత కోకిల పలుకవలెనోయి, 

అప్పారావుగారు పలుకులనువిని జేళమందఖి 
పునరుద్ధరించిరి. మానములు 'వెంలకె తవలెసోయి.” 

అనిన్నీ ; 5 పదవాజ్మయముమోద నీతు 
కన్ను చేసీ అపహాసి ఆవే భండితుల నుద్దేశించి 

™~ 



“కొయ్యబొమ్మలు మెచ్చుకళ్లకు 

కోమలులు హెళిక్కు నాలో అనిన్నీ ెప్పీ 

ఈ వాబ్మయానికి ఒక విశిస్టత జిీ సమకూర్చారు. 

వీరి పుంఠలలో నే పోయి అనేకపదాలు రచించినది 

కీ శే, బసవరాజు అప్పారావుగారు.అసలు భారత జాతికి కీ రి 
స్పంభములాగ నిలచిన గాంధి మహాత్మునిమిద క కొల్లాయి 

గట్టిలేనేమి--నూ గాంధి కోమై పుట్టి తేనేమి ఆనీ” 
“నల్లవాడే-గొల్ల పీల్లవాడే ” మొల 

నిద్దహస్తులు మకుటములతో ఆయన (వ్రాసీన 
బసవరాజు పాటలు ఆబాల  గోపాలమూ 

పదాలు (వాసీనవారిలో చెప్పవలసిన (ప్రసిద్ధులలో ఉన్నవ 

అశ నారాయణగార్సు కవి కొండల నెంక(టానుగారు 

“నీదునూరి గంగాధరంగారు మొదలై నవారు, 

"బేళములో రాజకీయ 'సంచలనముతో స్వాళంత్యపిపాస 

ఇల లేగుతున్నదిం గరిమెళ్ల సత్యనారాయణగారి “మాకొద్దు 

"తెల్ల దొరతనము అనేపాట ఆంధి దేశమంతా అల్లుకొని 

పోయి కలవరము పుట్టించినదిం కోరుషింజలు  కొంగులోకి 

"తెచ్చుకొని అన్నీ పండించే కాపీ అన్నానికి కరువున పడి 
పోతున్న ఈ “కాలంలో కర్ట రుల కష్టైలు పోవాలనీ, కార్మి 

కుల కష్టాలు పోవాలనీ ఏ కొద్దిమంది వ్యక్తులకో ధన 
జాహూము తీర్చు ఇప్పటి దౌర్భాన్యపు ధనధాన్య విభజన 

పద్దతి నశించాలనీ ఉన్నత ఆశయములు (పజాహృదయా 

ప్ర్రలవాజ్మ యము 

అలో 'నాటుక పోయినవి, కష్ట 
ఆధునికపదాలు నివారణమునకో, డూల్లాసమునకో 
సంఘసమస్యకు ఉదయించే కవితములోన్సు నటి 

సంబంధించినవి. కవి జీవితములోను (కొత్తకొత్త 
భావములు ఉదయించి, నూత్నా 

దేశమును సృష్టించి భావములే చిశచిత్రములైన రసా 
కృత్తులతో ఆ కవుల కావ్యములలో సుమియిస్తున్న వి, 

రైతుల కష్టాలను చూపించి వాటి నిర్మూలనకు మౌర్షమును 

నూచిన్తూ (వాయబడిన పదాలను ేకరించి ఆచార్య 

రంగాగారు * రైతు భజనావళి ” అనే సంపుటిని (పకటిం 

చారు. ఇట్టి పద సంగ్రహములే “ కాంతిగీతాలు వ 

“గేయగుచ్చము ” మొదలైన (గ్రంధములు, 

చె పేర్కొ_నినవారుగాక తుమ్మల వెంకట్రామయ్య, 

నార్ల వంక టేశ్వరరావు, శెట్టిపల్లి వెంకటరత్నం, చిరమా 
మిళ్ల విజయ పార్గసారథి, దువ్వూరి రామిరెడ్డి, (పయాగ 

కోదండ రామశ్యా స్త్రీ, అల్లూరి 

నేటి ఆంధ్ర వదకవులు అప్పారావు చదలవాడ పిచ్చయ్య 

గార్లు ఆకలిమంటలు అబ్దగఫీరత, 

కూలీలరాజ్యం, ఆవేదనాశ్ని అనే వివిధ శీర్ణి కల (కింద 

ఆనేక పదములను (పకటించారు. వీరి ర-చనలన్ని ంటిలోను 

ఆవేశము స్పజనాళ క్ (ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది, ప్రయాగ 

నర్గ సింవాశ్యా స్ర్రేగారి పాటలు శేడియోద్యారా తరుచుగా 

ప్రజల నాకర్షి స్తున్న వి. 

మొ త్తముమోద మన సారస్వతములో పదాలదొక ప్రత్యే 

కతా వెలంగహాను. 

4. త్రుల వాజ్బయ ము 

చదువన్నే ర్తురు పూరుముల్ బలెనె 
శాస్ర్రంబుల్ పఠింపించుచో, 

నదుమన్నేర్తురు శతృ సేనల ధనుర్వాపార 

ముల్ నేర్పుచో, 

నుదితోత్సాహుముతోడ నేలగల రీయుర్విన్ 
దతిష్టీంచుచో 

ముదితల్ నేరగరాని విద్యగలదే 

ముద్దార నేర్చించినన్ స క 

తీ చిలకమ రి కవీంద్రుడు, 

విషయ సంగహము :._ మొదటిప్రకరణము--శ్త్రీ 
విరచితములు -ఆదికాలమునుండిన్ని ఆంధ్ర స్ర్తీలలో విద్యావతులు 

గలరు. సాతవాహనుని భార్య; నారాయణభట్టు కూతురు 

కుప్పమ్మ, కోన బుద్ధరాజు కూతురు ఆంధ్రకావ్య రచయిత్రులు ; 
కృష్ణ దేవరాయని కూతురు మోహనాంగి మరీచి పరిణయమును, 
మొల్ల రామాయణమును రచించిరి; రఘునాథనాయకుని 

వారాంగనలు ; రామభద్రమ్మ గొప్ప వండితురాలు, కవయిత్రి ; 

రంగాజమ్మ రచించిన (ప్రబంధములు ; మధురవాణి, సౌందరీ దేవి 

రచించినవి ; ముద్దుపళిని రచించిన రాధికా సాంత్వనము, మదన 
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ఆంధినర్వస్వము 

సభ(ద్రమ్మ శతకము, దండకములు ; తరికొండ వేంకమాంబ 

రచనలు : బండీబాపమ, రత్నాంది, అమ్మణీఅమ్మాళ్ళ్ వేమూరి 
శారదాంది, అలివేల మంగమ్మ, రాణీ చెల్లాయమ్మారావు రచించి 
నవి; 20 వ శతాబ్దమందలి రచయిత్రులు 3 బిండారు 

' అచ్చమాంది, గుండు అచ్చమాంది మొదలగు 200 కు వెగా 
స్రీలు, 400 కుపెగా వార్మిగంభములు; కవయిత్రులు | కొటికల 

పూడి సీతమ్మ మొదలగువారు కావ్యములను, గేయములను; 
మాణీక్యౌంద, జూలూరు కలళమ్మ మొదలగువారు నాటకములను 
రచించిరి ; నవ్యసాహిత్యగీతాది (గ్రంథ రచయ్యితులలో చావలి 
బంగారమ్మ, తల్లాప్రగడ విశ్వసుందరమ్మ మొదలగువారు; 
కథలు, నవలలు రచించిన శ్రీలు ఎక్కు_వగా ఉన్నారు ; 

జయంతి సూరమ్మగారి సుదక్షిణాచరిత్ర స్రీలననలలలో మొదటిది 
కౌబోలు ఫాత్తీల పత్రికలు హిందూసుందరి గృహలక్షీ 
మొదలగునవి ఎక్కువగా (ప్రచారములో నున్నవి, 

రెండవ (ప్రకరణము స్రీలకై విరచితములై న (గ్రంథములు; 
చింతాదీక్షీతులుగారి వ్యాసము ; స్త్రీల పాటలలో మునుపటిఏి 
లాలిపాటలు, జోలపాటలు, గుమ్మడిపాట, పృరాణకథల పాటలు 
మొదలగునవి పోయినవిపోగా, నిల్చియున్న వి నందిరాజు చలపతి 

రావుగారు మొదలగువారు ప్రకటించినవి. ఆ పాటలలోని 
లక్షణము, 

రంగుల చరిత్రలో ఆదికాలమునుండిన్ని విద్యావంతు 
లయిన స్రీలు . కలరని చెప్పవచ్చును, బృవాత్' కథామంజరి 

_ తకాధ్య్యునివద్దనుండి అందుకొని సంహితించిన ఆం(ధ్రరాజు 
సాఠవావహానుడు మొట్ట మొదట సంస్కృతభాషు బాగా 
తెలియనివాడై ఉం డెననిన్నీ, అతేనిభార్య సంస్కృత సాం 
డిర్యముగల విద్యావతియనిన్ని తెలియజేసే కథ యుక్రట్రి 

కలదు, ఆ ఇరువురు భార్యాభ న్ను జల క్రీడ లాడుకొను 
సమయమున రాజు రీసపెకి జలములను చిమ్ముతూ ఉండగా 

ఆమె “మోద సాడయ” అని పలికి 
.. సాతవాహనుడు, నది, ఉదకైః=ఉదకయు లతో, మా 
) a త తాడయ=కొట్టువద్దు; అని ఆమె 
అన్నది, మోదకై ;=కుడుములతో, తాడయ=కొట్టుమ్య 
ఆని రాజు అర్థము. చేసుకొని వెంటనే మోదకములను శెవ్పీంచి హాస్యాస్సదుడయ్యె నని కథలో ఉన్నది 

. నన్నయళట్టుక సహాయముగానుండిన నారాయణభ్ళట్టు 
ఈ కప్పమ్మ దొడ్డ కపీశ్వతురాలట, గాని అమె రచిం 

చిక ధీ మనత లభ్యముకాలేదు... ద్విపద రామాయణము ' 

. రామభ(ద్రమ్మ రఘునాథనాయని వీరవి క్రమములన్సు 

'మగలవారనిన్ని వీణ, రావణహా 

a 

రచించిన రంగచాథునికి సహాకారిగానుండిన 'కోనబుది రా 

కూతురు (శ శ, 1280.12 
నారాయణభట్టు -కోన నాటిది) చాల్యమం టే విధవ 
బుద్ధిరాజు కూతుళ్ల త్రన దుస్థితికి అనుగుణముగా. ర స్ 

చిన కరుణరసప్రధాన పద్యము 
కొన్ని 16 వ శతాబ్దమున కృష్ణ చేవరాయల అష్ట్రదిగ్టజః 
లలో నొకడైన అయ్యలరాజు రామభ(ద్రకవి తాను రచిం+ 
'సకలక థాసారసంగ్రహమందు చేర్చుకొనెనట ! 

కృష్ణ దేవరాయని కూతురు మోహనాంగి మరీచిపరిణం 
మను శృంగార (ప్రబంధమును రచించి రాయల ఆస్థాన పం 
తుల సభలో చదివించి పండితులమెప్పును _ బడసీనః 

1509-80 లో చెలసిన కుమ్మ 
మోహనాంగి = మొల్ల మొల్ల కావ్య. శెలిని రామాయ; 

మును (పబంధముగా రచించినది 
ఆంధ్ర రామాయణము లన్ని టను మొల్లరామాయణమవ 
మృదుమధుర _కెలిని సామాన్యులకు ,నితము సుబోధకమ॥ 
నట్లు రచితమగుటచేత 'దేళములో ఎక్కువగా వ్యా_ఫ్టీచెం! 

. తంజానూరి నాయకులలో 1680-1640 నాటి రఖఘునాి 
నాయని పోపణలో ఉండిన వారాంగనలందు కొంద 
పండికురాం డ్రును కవయి త్రులును గలరు, దుల అందులొ 

విద్యా వినోదములను కీ రిస్తూ రఘునాథాభ్య్యుదయ మే కావ్యమును 
సంస్కృృతఫాపులో రచించెను, ఆమె కతలేఖినీ విద్య యం 
దును సమయలేఖినీ విద్య యందును చతుఠరురాలు, సంస్కృత 
మేకాక్క అవ ప్రొకృతములను ఆం(ధభావను చక్కగా 

| నభ్యసించిన విద్యావతి ఈ. వని 
రామభద్రమ్మ, మిది భాహలందును కవిత్వము చెప్ప 
రంగాజమ్మ, గల (పజ్ఞావతి, అందుచేత ఆమె 
మధురవాణి, సాహిత్య సామాజ్యమం ద్య 
సౌందరీ దేవి, పీఠము నలంకరించి యుండెను. 

ఆమె రచించిన రఘునాథాభ్యుద 
యమును బట్టి రఘునాథుని ఆస్టానమునగల . విదుషీమణులు 
సాహిత్య మందేకాక 'సంగీతీమందు నైతము గొప్ప. నెఫుణ్య 

_స్తము మొదలయిన యంత్ర 
ములు వాయిన్లూ మధురముగా "గానాలాపమువేనే వారనిన్ని 



వారిని రఘునాథుడు 

ఎక్కువగా ఆదరించి 

వారికి కనకాఖిపేకము 

వేస్తూ ఉండేవాడని 

న్ని “తెలియవచ్చినది. 

వారిలో రంగాజమ్మ 

మన్నారు దాస విలా 

సము. ఉహ పరిణయ 

ము అనే శిండు (పబం 

ధములు రచించినది, 

వీటి (వ్రాతే పతులు 

(శ్రీమతి బండారు తపా 

కీ శే, లక్ష్మణరావు పంతులుగారి 
సోదరి, అబలా. సచ్చరిత్ర రత్నమాల తీంజావూరి "సరస్వతీ 
శా (గంథకర్తిం, కీ. శే. రాలు, పుస్తక ఖఫఖాంఢా-గార 
ములో కలవు, మధురవాణి సంస్కృతమున రామాయణము 

న్ను తెలుగున నైహధము కుమార 'సంభవమున్ను రచించెను, 

సౌందరీబేవి, అల్లాడభూపతి సింహానరేంద్రవిలాసమ'నే (పబం 

ధమును రచించెను. ఇది ఇెన్నపుర (ప్రాచ్యలిఖభిత పుస్తక 
భాం డాగారమందున్న ది, 

తంజావ్రూరి రాజులలో చే 1765 నాటి (ప్రతాపసింహుని 
వేళ్ళ అయిన ముద్దుపళిని రాధికాసాంత్వన మను శృంగార 

(ప్రబంధమును రచించినది, (గంథమంతా మృదుమధుర 

ఇ లిలో ముద్దు లొలుకుతూ మనోహరంగా ఉన్నది, అందలి 

కృంగారరస్మ పథానమైన పద్యాలుకొన్ని "నేటి విద్యాధికు 

లకు అసభ ్ రమలుగా కనబడవచ్చును 

గాని ఆ చేశమం దస్పటివారి అఖి 

రుచుల కనుగుణముగా నుండెనని 
చెప్పగలము, సుమారు 1810 లో 
మదిన సుభ ద్రాయమ్మ కొన్ని శతక 

ములు దండకములు రచించెను, 

అందులో  కేళశవశతకము, కృష్ణ శతకము ముఖ్యమయినవి, 

ఈమె - గొడే నారాయణగజపతిరాయణింగారి 
సుమారు 1840 లో వెలసిన తరికొండ 'జేంకనూంబ ద్విపద 
లలో భాగవతము రాజయోగసారము, వాసిస్ట్ర రామా 

యణమున్ను "వేంకటాచల మాహాత్మ న్చ్రనను (ప్రబంధమున్ను 

రచించెను, 1850 లో బండి చాపమ మీోనాతీ శతక 
మున్ను 1870 లో రశ్మాంబ వేంకటరమణ శతకమున్ను 

ముద్దుపళిని, మదిన 

సుభద, తరికొండ 

వేంకమ, బండి బాపమ 

మొ॥. 

మేనత్త, 

| త్రైరలు గ్య యమమె 

1891 లో అమ్మణి అన్మళ్ కృష్ణశతకమున్ను, 1991లో 
వేమూరి శారదాంబ నూధవ శతకము నాగ్నజితీ పరిణయ 
మనే (పబంధమున్న 1892లో వీ, అలివేలమంగమ్మ 
పద్మినీ హంసునిగానవినోద మనే గేయమున్ను 1900 లో 
ఇెలికాని రాణి చెల్లాయమ్మరావు పార్థసారథి శతకమున్ను 
రచించినారు, 

ఈ 20వ శతాబ్దము (పారంభించినసరికి అబలాసచ్చ 
ర(త్ర రత్నమాల్క బీదకుటుంబము వచనరూపమున రచించిన 
బంగారు అద్బమాంబ్య శమంతకమణి రామేశ్వర యాత్ర 

చరిత్ర, 'సత్క_థామంజరి "మొదలయిన వచన గంథములను 

రచించిన గుండు అచ్చమాంబ, 

మహిళా కళా బోధిన్సి పాత్మివత్యము 

మంగళహారతులు రచించిన పులు 

గుర్త లకీ నరసమ్మ ; భగవత్కీ ర 
నలు రచించిన , నండూరి గ్రీలక్షమ్మ; బాలబోధ వ్యాకర 

ణము రచించిన (శీ రంగమ్మవిదుసి, “మొదలయిన విద్యావ 

తులు కొంతవరకు నవీన విజ్ఞానమును (గ్రహించి నూతన రచన 

లకు (త్రోవ చూపిరి. ఈ 20వ శతాబములో చదువెరి 
గిన డ్రీల సంఖ్య నూటికి నాలుగుకంకు అధికము కాక 

పోయినా వీరిలో (గ్రంథములు రచియించినవారి సంఖ్య 

మాత్రము ఉతాహకరముగానే ఉన్నది, ఈ నూతన 

యుగములో కొత్తగా వెలసిన గద్యరదన (శ్ర్రీలను ఎక్కువ 
గానే ఆకరి ంచినది, 

20 వ శతాబ్దమందలి 

రచయిత్రులు 

కథలు నవలలు, వ్యాసములు “మొద 

లయిన గద్యరచనలున్ను, శతకములు ఖండకావ్యములు, 

(పబంధములు పాటలు పదాలు మొదలయిన పద్యరచన 

లున్ను రచించిన 'ప్ర్రీలసంఖ్య 200 కో గా ఉండవచ్చును, 

వీరి (గ్రంథములన్నీ 'మొత్తముమోద 400 కు పెగా నుండునని' 

చెప్పగలము, 

పద్య కావ్యములలో శతకములు రచించినవారు కొందరు 

కలరు, కొటికలఫూడి నీతమ శ్రి 1908 లో సాధ్గురకుణ 
శతకము రచించెను. అంతేకాక లేడీజేన్ ఫో అను ఆంగ్ల 
కావ్యము ననుసరించి 1915 లో ఆం(ధకావ్యమున్న్చు 

అనాల్యాబాయి ఊపన్యాసమాలిక్క ఊన్నత, స్ర్రీవిద్య, 
కందుకూరి వీ-రేశలింగం చరిత్ర మొద. 

కవయ్యితులు లయిన నవీన (గ్రంథములున్ను రచిం 

అ వను, కాకాణి వేంకట నరసమ్మ 

కృష్ణ కందార్గములు (1913), కళ్లేపల్లి వెంకట నరసమ్మ 

41 321. 



అంధోనర సన కము 

వరలశకీ శతకమ (1914), య లమ్మమ్మ ఆదివిష్ణు శతకము 

(1915), కొటి కెల "పెద్దతులళమ్మ కండార్థ నక్షు తమాల 

(1916), కాంచనపల్లి కనకమ్మ రంగళతకము (1916), స్టార్ 

శేోసమాంబ. పాండురంగ. శతకము (1918) మోదవరపు 

ల ఖ్మీనరసమాంబ భ్రాదలథీశ్వర శతకము (1919) రచించిరి, 
వీరిలో కాంచనపల్లి కనకమ్మగారు ఎక్కువగా విద్యా 
వ్యాసంగముచేసి విద్వాన్ పిక్నలో ఉాత్తీర్ణురాలై, చెన్న పురి 
క్వీన్ మేరీక్  సర్వకళాళాలలో ఆం(ధ్రభాపాధ్యాపకురాలుగా 
నున్నారు. నీక అమృతవల్లి, గాతమబుద్ద చరిత్ర ఆంధ్ర 

శాకుంతలము, జీవయ్మా తౌంతర్లత పద్య ముక్తావళి ముద 

లయిన (గంథములు రచించిరి. యం, రంగనాయకమ్మ 

తులనీదళ కతకమును, కాడాటి నరసమ్మ వరదరాజళతకమున్సు 
కొండేశూడి సుందరమ్మ పుండరీకరామ శతకమును జొహారా 
ఫురము కమలమ్మ రామశతకమున్సు పీ, వేంకట “సీతమ్మ 
శ్రీపార్థపారథి శతకమును ఇటీవల రచించిరి. పాటలు' 
(పెండ్లి పాటలు మంగళహారతులు, లాలిపాటలు ఇభ శ్రి 

పాతటులు "మొదలయినవి రచించిన శ్రీలు ఎక్కువగా 

నున్నారు. వారిలో నరసమ్మాళ్ రచించిన కల్యాణ పాటలు 
(1909), జూలూరు. కలశమ్మ రచించిన యశోడాకృష్ణ 
సంవాదము (1911), తెలికపల్లి నరసమాంబ రచించిన ఆల 
ఫూజ పాటలు (1913), రుద్రభట్ల లోకమాంబ రచించిన. 
భగవత్స్పాార్థనలపాటలు (1915), కోళేపల్లి వేంకటరవణమ్మ 
రచించిన మహాలక్ష్మీ ఫూజపాటల్సు. వంగల జేంకమాంబ, 
రచించిన భజన కీర్తనలు గుణువూడి ఇందుమతీచేవి రచిం 
చిన లక్షణా పరిణయము మొ!!నవి, కనుప ర్తి వరలత్మమ్మ 
రచించిన సత్యా (ద్రౌపదీ సంవాదగేయము (ప్రచారములో 
నున్నవి. 1911లో మామిడన్న సుభద్రమ్మ ద్విపదలో రచిం 
చిన అధ్యాత్మ రామాయణ కావ్యములో చక్కని ల్సి 
కవితా చమత్కృతి కనబడును. ఆకాలమండే బ్మురా నూర 
మాంబ రచించిన సావిత్రీ విజయమును కావ్యము "పేరుపొంది 
నది, ఆమలాప్రరప్ప సీతారామమ్మ 1926లో రచించిన సతీ 
సావిత్రి కును ఖండకావ్యము నైతము మెచ్చుకోదగినడే, 

నాటకములు రచించిన శ్రీలు కొందరున్నారు. 1899 
లోచే కసా ఆంధ్ర పౌరస్వతంలో నాటక రచన (ప్రారంభ 
మైన కొద్ది సంవత్సరముల కే బుమౌణిక్యం _.రావణసంవోర 
మను నాటకమున్నూ జూలూరు కలశమ్మ 1909 లే. పుష్ప 
ల కావత్కీ గులేబకావళి అనే నాటకములన్ను 1919 లశ 

గుడిపాటి లక్ష్మీనరసమ్మ స్వయం 

వరమనే నాటకమును 1914 లో 

నీరము సుభద్రయాంబ సనురుచీ 

విజయమౌనే నాటకమున్సు 1917లో 
విస్సంరాజు నీతమాంబ సావిత్రీ -నాటకమున్కు ఎమ్, ఏ, 
మందతాయారమ్మ సుల్తానీ కల్యాణమ'నే నాటకమును, 1918 

లో కందాళ చూడమ్మ కములాపరిణాయ మునే నాటకమును 

రచించిరి ; గాని ఈ నాటకములలో ఏదిన్నీ (ప్రదర్శనా హ్ 
ముశాలేదు. అందుచేత నేకాబోలు (క్ర్రీలలో ఎవరున్ను 
ఇటీవల నాటకములు రచిస్తూ ఉన్నట్లు కనబడదు, 

నాటకములు రచించిన 

ప్రీలు 

ముద్దుకృప్ల గారు సంకలితము చేసి (పకటించిన వై తౌళిక్కు 
లలో వావలి. బంగారమ్మ తల్లా పగడ విశ్వసుందరమ్మ్య:' 
సౌదామిని (బసవరాజు రాజ్యలవమ్మమ్మ) గార్ల పేర్లు నవ్యశీ ఈ ట్ య ౧0౧0 

హ్త్య యుగమందలి కవయితులలో (పథధానమెనవిగా కన 
బడుతున్న వి, “తెనుగు కడువున పుట్టి చేవదేరిన నుడికారము. 
ఈమె ఫాపు పోకడలలోనూ, తాటాకుబొమ్మలకు (పాణము 
పోసి కన్న బిడ్డగా చంకను . ఎ త్తగలిగిన పసీనాటి "తెలుగు 
భావన ఈమె ఊహా వీధిలోనూ. ,, ఊహా ప్రపంచాన ఎంత" 
గారడీ ఉన్నదో ఆనందించవలెనంకు “ఆ కొండ” లోని. 
'చోద్య మునుబట్టి (గహించవచ్చును” ; అని బం గారమ్మ 

అమె రచిం 
గారి గురించి ముద్దు కృష్ణగారు (వాసినారు, 

చిన ఇతర గీతములలో ేర్కో_దగనవి. కప్పతేల్లి పెల్లి, కా రిక 
_ వూర్మివ తమస్సు, తల్లాప్రగడ 
విశ్చసుందరమ్మ “ అందరాని ఊహా 
లకు ఆసించే వ్యక్తి * ఈమె రచిం 

చిన *్ (పతిగీతంలోనూ అవ్య కృంగా 
నైనా ఒక వేదన, గుండె చురుక్కు_వాన్న కోయిల ేకవలె 

నవ్య సాహిత్య గీతాది 

రచయిత్రులు 

ధ్వనిస్తుంది" ఈమె గీతములలో (ప్రియుడా! ; న్నేవారచ్చి .. 
కుపితవిధి అంధకారము ముఖ్యమైనవి. సౌదామిని రచిం 
చిన గీతములలో ప్రయ నిరకుణము చలిగడగడు 
ఆకాశమున మబ్బు, (ప్రణయినీ గీతము, దురదృష్టము + 
“వాలా (పశ స్తమెనవి ౫, కడుసున్ని తము మహాగఫీరము; 
ఈయమపలుకు హృదయము. . . ఒక్కొ... క్క_గీతం ఒక్కొక్క. 
హృదయస్పందనం ” అని ముద్దుకృష్ణ గార ప్రశంస, ' 

శో 

ఆ నవలలు రచించిన శ్రీలు ఎక్కువా ఉన్నారు. వీరిలో 

జయంతి నూరమ్మగారి సుదక్షీణా_చర్ని తముతో క్ట ల నవలా. 
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రచన1906 లో మొదలు పెట్టినట్లు కనబడుతుంది. 1914 లో 
మల్లవరపు సుబ్బమ్మ కళావతి చరిత్ర కృపాబాయి సత్యనా 

భమ్ కమలాంబ్క ఎస్, స్వర్గమ్మ ఇందిర 1916లో వి, (శ్రీని 

వాసమ్మ (ప్రియా "న్వేపుణము సేతుపిండారి, గోపిసెట్టి లక్ష్మీ 

నరసమాంబ. సుేేక్కి సుగుణావళి 1919-21 లో మాగంటి 
అన్నవూర్ణా జేవి సీతారామము, నవవర్ష స్వప్నము అనే 
నవలలు రచించినారు. ఇటీవల ఓలేటి నూర్య (ప్రభాబేవి 

ఇందుమతి ేశిరాజు లఖ్మ్మీనరస 

మాంబ కమలావత్సి పులవర్తి కనులా 

వతీ దేవి కముద్వత్కి రాధికాచం(డ్రా 

నవలలు: రచించిన : 

స్రీలు 

వళుల్కు మల్లాది బుచ్చమ్మ లంకా 
పత్కి కనుప_ర్టి వనరలమ్మమ్మ వసునుత్కి ఏ వీ, పిరాట్టమ్మ 

శోభావత్తి ఆచంట సత్యవతీ దేవి సునందిన్తి కూచి రామ 

లక్షుమ్మ అమల్క పి, రాజలత్మమ్మ మదవతి, 

నాథన్ సతి లలిత, సీరము సుభద్రయాంబ జాగిలము, పులు 

గుర లత్నీనరస మాంబ యోగీశ్వర్కి చిల్లరగా రమణమ్మ రాదూ 
(శమము అట్లూరి వేంకటనీఠమ్మ రూాపవతి అ"నేనవలలు 

రచించినారు, 

ఇంకా చాలామంది 

శ్రీలు గద్యపద్య శావ్యములను రచించినవారు గలరు, 
కేవలము “తెలుగు సాహిత్య (పచారముకో'సము "వలువడిన 

మాసష్మత్రికలు —హీిందూసుందరి, 

సావిత్రి జనానామేగజీన్కు వివేక 

పెని పేర్మో_బడిన వారుకాక 

వ్రీలు-ప్రిక లు 

వతి గృహలమ్మీ స్త్రీల విద్యాళీ 

వృద్ధికి ఎక్కువగా తోడుపడి (గ్రంథరచన మొ॥నవి సాగింద. 

వలెనన్న ఉత్సాహము శ్రీలకు అక యుగా కలిగించినవి, 

2 
మొదటి భాగములో చెప్పినదంతా శ్రీలు అందరి 

కోసము చెప్పిన (గంథములకు సంబంధించినది. ఈ 

భాగములో కేవలము వీల్ల లకోసము 

రచితములైన పాటలు పదాలుగురించి శెలిజేస్తున్నా ము, 

డ్రైలకోసము స్ 

ఈ వినయము ఎక్కువగా కృషిచేసి సీనవారు - చింతా 

దీకీతులుగారు. కీ, శే, నడుగు "వేంకట 

చింతాదీక్షీతులుగారి __ రానమమూ, ర్లిపంతులుగారికి వారి 

వ్యాసము సప్తతితమ జన్మ దిన్లోల్సవమునకు 
విద్వాంసులు "సమర్పించిన వ్యాస 

“నత్త ని 

| త్రీలవాజ్మయము 

'సంగ్రహములో దీతీతులుగారి 'త్రీలసారస్వతమ "నే వ్యాసము 
చదవదగినది,. 

శ్రీల పాటలు చాలాకాలమునుండి 'జేశములో వ్యా ప్రీ పీ 

చెండియున్న వి, ఇందులో కొన్ని ఎవరు ఎప్పుడు రచించి 

నారో “తెలియదు. వీవ్సి తెలుగుటేళోమంతటనుగాని ఎక్కువ 
మేరగాని వ్యాపించియున్న వో, అవి బాలా"కొలము నాటివని 

చెప్పవలెను, “ ఏడవకు నాతండ్రి ఏడవకు "నాతండ్రి ఏడి నె 

నిన్నెవ్వ శెత్తునంటారు ౫ క్క ల్రనుచు పాడరమ్మా ఈణిడ్డ 
లక్షీ విలాసుడమ్మా ౫ 3, 66 లాలిబంగురు బొమ్మ లాలిమాయమ్మః 

.లాలిముద్దులగుమ్మ . లాలీ సీతమ్మ] త్రి 

శ్రీలపాటలలో "మొదలయిన లాలిపాటలు; “సు సువ్వీ 

మునుపటివి సువ్వి రామచం[ద్క సువ్విసువ్వి 

కీ రి సాంద్ర సువ్వీ సీతమ్మ మారో 

శుభములిమ్మా”” అనే సువ్విపాట; “నీకి ప్పి పాలలో ముంచే త్రో 

వమ్మ పాలనే ముంచెత్తు "నేత ముంచెత్తు జ్ "మొదలయిన 

అప్పగింత లపాటలు, కృ ష్టాష్టమినాడుపా జ కస్తూరి రంగ 

రంగా నాయన్న కావేటి. రంగరంగా*” - అనేపాట, 
స గుమ్మడేడే గోపి బేవీ, గుమ్మడేడే కన్న తల్లీ గుమ్మడిని పాడ 

చూపగదవే అమ్మ గోప పమ్మా---అమ్మా గుమ్మడేడే ౨ అష్ట 

గుమ్మడిపాట ; భాగవతం, భారతం, “రామాయణం మొద 

లయిన పురాణ ంథములందలి కథలకు సంబంధించిన 

పాటలు కాలా కాలమయి "OT వచ్చి జే చేశమంతటా 

క కూ బాలికాపాఠశాలలు. -పెట్టీన 

తర్వాత ఈ పాటలయెడల ఆదరము చాలామంది br 

కలకు అంతరించీనది, 

| మన చాయనమ్మలక, 

. అమ్మమ్మలకు వచ్చిక 
పాటలలో సగము 

అ మన తల్లులనాటిక్కి 

మన తల్లులకు వచ్చిన 
పాటలలో మూడువం 

తులు మన నోదర్లుల 

నాటికి అంతరించి 

పోయినవి, ఏలూరిలో 

చలపతి 
క్రీ శే, (శ్రీమతి జూలూరి కలశమ్మ 

(ప్రఖ్యాత, కవయిత్రి, నందిరాజు 
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ఆంధ్రనర్వస్వము 

రావుగారు కాకినాడలో మంగు వేంకట రంగరాభరావు 

“గారు రాజమం[డ్రిలో నదునూరి 

పోయినవిపోగా గంగాభరంగారు ఇంకా అక్కా 

నిల్చియున్నవి కొన్ని డక్కడ కొందరు కొన్ని పాటలు 

చేకరించి (ప్రకటించినారు. ఇంకా 

(బ్రతికియున్న ముసలమ్మల నోటన్సు బిచ్చగాళ్ళ నోటను 

కొన్ని పాటలు ఆడుతూడన్న వి, వీటియెడల పండితులకు 

ఎన్నడూ ఆదరములేక పోయినది. అయినా త్రీ వీటిని 

శాపాడుకొంటూ వచ్చినారు. 

(ప్రావీన వ్యాకరణ నిబంధనల ననుసరింపలేదని ఈ పాట 

లను పండితులు నిరసించినా వీటిలోని భావ జీవద్భాహ. 

కావడంచేత వీటిలోని భావాలు నూటీగా హృదయాన 

నాటుకొంటవీ, కావ్య భాహలో 

రచితములైన అనేక 'కావ్యముల 

కంశు ఈ పాటలలో కవిత్వధర్మము 

ఎక్కువగానే ఉన్నదని చెప్పగలము. ఈ పాటలలోని 

ఛందస్సు కేవలము ha "సెక్కు_పొటలు ద్విపద 

అలో ఉన్నవి. కొన్ని సములను పోలియుంటవిం 

మొ త్తముమిద జ ఆధారపడినవి, కొన్ని 
మూడు మాలకు కొన్ని నాలుగు మాత్రలకు కొన్ని 

అయిదుమ్నాత్రలకు కొన్ని ఏడు (3+4) మా(త్రలకు 

నిరగుతూ త్నిస్త్క చతుర(ప్రు ఖండ, మి శగతులలో ఉంటని, 

ఆ పాటల లక్షణము 

ర్ం చాలవాజయము 

వీషయ సంగహాము కక త నవ్య 

సాహిత్య యుగంలో (పారంభము ; అంతకుపూర్వం జి 

పొటలు, చిన్న శతకాలు మొదలగునవి బాలబుద్ధికి అందని 

(గ్రాంధిక భాషలో రచితములు ; బాలభాషలో రచితములగుటకు 

(పారంభమ ఇటీవలనే ; బాలసారన్వత రచయితలు ; నిద్ధహ 

స్తులు చింతా దీకీతులుగారు; బాలవాజ్మ్యయమునకు అవకాశ 

మిచ్చిన పత్రికలు గృహలక్ష్మి, భారతి మొదలగునవి ; 

వాజ్మయమింకౌ అల్పం ; ఇతర భాషలలో ఎక్కువ; హెచ్చరిక. 

శూ లసౌారోస్పుతము నవ్య సాహిత్యయుగంలో నే (ప్రారంభ 

మయినది, శ్రీల సారస్వతము రెండవభాగములో పిల్లలను 

ఉయ్యాలలో పడుకో బెట్టి లాలిపాటలు జో లపాటలుతల్లులు 

పాడుతూ ఉంటారని చెప్పినాము, ఆ పాటలు పొడుతూ 

ఉన్నప్పుడు వీల్లల చెవులకు హాయిగా వినబడుతూ వారిని 

జోగొట్టి నిద్రపుచ్చునే కాని వార్కి బోధపడి వారి హృద 

యములను వికసింపజేయవు, అవి పీల్లలభావలో రచిత 

ములయినవి కావు, ఉజందపూము రావె జాబిల్లి రావ” 

మొదలయిన పాటలు, పీల్లలపాట లనదగినవి కొద్దిగా 

అందులో సైతము పిల్లలకు అర్థముకాని పద 

ములు భావములు ఉండడంవల్ల పూర్తిగా క్తి పికరమయి 

నవి కావు. "పెద్ద బాలకిక్స్కు వేమన 

నోం, లాలి 

బొల 

అః 

జోల, లాలిపాటలు: శతకము. సుమతీ శళకమ్బు కృష్ణ 
చిన్న శతకములు శతకము, కుమార శతకము కుమారీ 

మాత్రమే ఉండేవి కతకము మొదలయిన కొన్నీ. శతక 
ల ములు శప్ప చాల సారస్వతములో 

లై వాజ్మయమేదీ ఎక్కువగా (ప్రకటితము కాలేదు, 

పాఠశాలలలోని వా-చకములు పిల్లల తరగతుల నుబట్టి రచించి 

నవి మాత్రమే కనబడుతున్న వి, సంవత్సరమున కొక వాచ. 
కము దినమునకొక 'సగముపాఠముచొప్పున పిల్లలు పాఠ 

శాలలో చదువుకొనుటకు ఊచ్దేశించి రచంచిన ఈ బడి" 

పుస్తకములు. మాత్రమే బాల సారస్వతమని చెప్పవలెను, 
తమంత తాము 'సరదాగా గురువుల సాయమక్క_రలేకుండ 

సులువుగా బోధపరచుకొంటూ -చదువదగిన 

"మొ త్తముమోద లేనేలేవని చెప్పవలెను, 

పుస్త సాకొలు 

ఇటీవల వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు, "పేకుమళ్ల కామే 
శ్వరరావుగారు మొదలయినవారు కొందరు చాల. “కీశావళి 

పు పుస్తకములు ఓ పిల్లల తరగతుల ననుసరించి రచించినార్యు గాని | 

అవీ పిల్లల ఫోపహులోలేవు, (ప్రొవీన ఇఛాపలో కాక వ్యావ 

హారికభాపులో అందులో ఇప్పటి పీల్లలభాసలో కథలు 

సాటలు పద్యాలు చిన్నచిన్న వ్యాసములు రచించవలెనన్న | 

వీద్యావిధాన "మేర్చడినవరకు బాల సారస్వతీము అభివృద్ధి 
పొందదు, ఈ వసయలు ళా కొందరు కథలు పూటలు 

సిల్లలభాపలో రచించి 

బాలసారస్వత మిటీవల పత్రికలలో (ప్రకటిన్తూ ఉన్నారు, 
(ప్రారంభించినవారు. గడుగు జీంకట సీతాపతిగారు 

రచించిన కై లుబండి చిలుకమ్మ 

"పెండ్లి = ఎలుకాంపిల్లీ, ఈగ సాలెపురుగు చిలంకా= బాలిక 

మొదలయిన షపొటలు వీజేకవత్సి భారతి మొదలయిన పత్రి 

పద్యాలు 
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కలలో (ప్రకటితములయినవీ, ఇందులో కోన్నీ వాచకము 

ఈ చాలరచనలో సిద్ధహాస్తులయినవారు చింతాదీక్నీ 

తులుగారు. ' వీరు కథలు పాటలు అనేకముగా రచించి 

ష్మతికలలోను, విడిగా పు 'సకరూపముగాను బాలానంద 

మచే మకుటతముతో ప్రకటించినారు. [శ్రీరామమూర్తి 
పంతులుగారికి వారి 'సప్తతితమ 

సిద్ధ హాస్తులు జన దినోత్స వసందర మున విద్యాం 

చింతాదీకీతులుగారు సులు 'సమర్పించిన వ్యాససం[గ్రహ 

ములో దీవీతులుగారు రచించిన 

లీలాసుందరి అనే ఒక “పెద్దకథ (ప్రకటిత మైనది. వీరి లక్క 
పీడతలు మొదలయిన చాల వినోద కథలు పాటలు 

అనేకంగా కలవు, 

షృత్రికలలో _ బాలవిజ్ఞానమువకు అవకాశ పేర్చరచిన 

వారిలో మొదటివారు నందిరాజు -చలపతిరావుగారు, చారి 

గృహలత్మీలో కొన్నిపుటలు బాల విజ్ఞానమునకు (ప్రత్యే 

కించి, కొన్ని కథలు, పద్యములు మొదలయినరచనలు (ప్రక 

.టిస్హూ ఉండేవారు. భారతిలో బాలానందభాగంలో 

అనిసెట్టి వెంకటసుచ్చారావుగారు మొ!వారి రచనలు (ప్రక 
టిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కేసరి 

హృత్రికలలో గారి గృహలక్ష్మీ చాలవాజ్మయమునకు 

బాలానందభాగము కొంత అవ'కాశమిచ్చినదీ. ఉన్నంత 

స వరకు సంతోషించ వలసీనబేకాని 

వాల వాజ్మయము మన “తెలుగు భాపులో ఇంకా అళ్యల్పక 

ముగా నున్న ందుకు శో చిస్తున్నా ము. 

ఇతర భావలలో బాలవాబ్మయ మెట్లు అభివృద్ది 

పొందుతూ ఉన్నదో చూడండి. అరవములో ఆనంద 

వఏవయ సం(గహాము *___లిపి పరిణామము : భారత 

దేశమున లిపి ఏర్పడినది మోర్యులకాలమున---మొ హేంజదారో, 
హరప్ప మొ॥ స్థలములలో దొరికిన వస్తువులలోని చిత్రలిపి 

ముద్రికలు---ఖరోష్టీ లిపి ; మన దేశములోని _[బ్రాహ్మిలిప్పలు -- 

ఆదిని అన్ని భాషలకు ఒకే లిపి ; రానురాను మాండలిక భేద 
ములు--మౌర్య లిసినుండి సాగరి,- కర్నాట, తెలుగు లీపుల 

పుట్టుక-తమిళ భాషకు యితర భాషలకుగల లిపి ఉచ్చారణ - 
అహదనకర శాసనము... భేదములు వ .శతాజ్ణిమునాటి . 

3 

లీపీ, భాషా పరీణామముతు 

వీకటకో అనే, ష త్రీకయందు చాలవిజ్ఞానమున కొక 

భాగము (ప్రత్యేకించి ఏర్పరిచినారు, అనేక ఫు స్త 

ములు=కధలు, . పాటలు, వినోదములు 

గలవు, కన్నడభావలో అంతకన్న ఎక్కువగా బాల 

విజ్ఞాన వాజ్మయము కలదు, “బాల 

పద్యాలు 

ఇతరభాషా బాలసారస్వ (ప్రపంచ మూడు "పెద్ద 'సంపుట 
తము వృద్ధి పొందినది ములుగా  వందలకొలది చిత్ర 

ములతో (పక టితేమయినది. వంగ 

భావలోేన్కు మవరాటీ సజరాత్ భాషలలోను 
అంకతకంచెను ఎక్కువగా హిందీ భావలోను. బాల 

వాజ్మయము ఎక్కువగా అభివృద్ధిపొందియున్న ది, 

భావలోగల బాలవాబ్మయము అమితముగా "పెరిగియున్న ది, 

వందలకొలది పు స్పకములు రంగురంగుల చి క్రమలతో (ప్రక 

టితము లయినవి. మూడేండ్ల ఓ పిల్లలు "మొదలుకొని పం(డైం 

డేండ్ల వీల్లలవరకును ఈడుకు తగినట్టుగా ఫు _స్టకములను నిభ 

జించి (ప్రకటించినారు. _ వేలకొలది కథలు పద్యాలు 

పాటలు, విజ్ఞానము కలిగించు రచనలు ఉన్న వీ. (ప్రతి 

సంవత్సరము వ్ల్లలకు బహుమతిగా నీయదగిన సంపుటములు 

గలవు, ఈ (గ్రంథములు. ఎక్కువగా (ప్రకటించేవారు 

చ్లాకీ అకడ్ స న్డ్ లాంగమన్క్ , నూక్మిలన్ మొదలయిన 

ప్రశాశక్రలు, 

ఆంగ 
య. 

ఇవి హీన 

దేశ నాగరికతయొక్క. అధిక్యమును కొలచుటకు 

విద్య, బాలవాద్మయము కొలత బద్దలవంటిని. 

దశలో ఉన్న ంతేకాలము "నేటి మన ఆంధ్రుల నాగరికత 

కొొజుతేపడి ఉండు ననుటకు సందేహములేదుు గనుక ఈ వివ 

యమై కవులు, పండితులు పత్రికలు, విధ్యాధికులు, 

ఎక్కువ Corre sr | | 

శానుములు 
యొక్క లిపి వివరణములు---భావా పరిణామము ; ఆదిని 

తెలుగు భాషకుగల ద్రావిడబాషా స్వరూపము--నన్నయనాటి 
ప్రాచీనాంధము, కొన్ని యుదాహరణలు----అచ్చ తెలుగు భాష, 

ఉదాహరణలు, _ దానిక్షీణత రా డ్ష్రేతరాంధుల తెలుగుభాష ; 
దానిలో కామారీ, దాసరీ, బేరడీ భాషా స్వరూపములు, ఆట్లగుకు 

కారణములు వివధ ఆంధిజిల్లాలలోగల ఉచ్చారణ, భాషా 

భేదములు స్వచ్చమైన వాడుక భాషా (ప్రచారమునకు పత్రికలు . 

చేసిన ఉపకారము---తెలుగుకైపులు, మైపుమిషనులు--. ' 
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(అ) లికి పరిణామము 

ఇ్ర్రుక భారత జేశమందలి లిపి ఎప్పుడు ఏర్పడినదో 
సరిగా శతాబ్దమైనను గుర్తించి చెప్పడానికి ఆధారమేదీలేదు, 

ఆకోకుని శాసనములనుబట్టి వకార్యుల కాలమునాటికే లిపీ 

వీర్పడియున్నట్లు నిరూపించగలము:  అంతవ పూర్వ కాల 

మండలి (వ్రాతఏదీ కనబడలేదు. మొహేంజదారో సారప్ప 

మొదలగు స్థలములలో ఇప్పుడు కోత్తగా దొరికిన చిత్రలిపి 

మ్ముదికలలోగల గీతలు బొమ్మలు ఎంతవరకు లివీయన 

వచ్చునో చెప్పలేము. వాటిని అర్థము వేసుకొనుటకు 

అనేక విద్వాంసులు ప్రయత్ని స్తున్నారుగాని ఎవరును ఇంత 
వరకు కృ తాద్ధలు కాలేదు. ఫావమునకే చివ్నా ములుగా 
నున్న 'లేఖినము (హియర్ ఫిక్స్) ఈజిప్టు దేశములో 
ఉండేది. అట్టిదే కొంతవరకు ఇక్క__డిది కావచ్చు నేమో 
ఆని కొందరి ఆఫ్మిపాయము. లిపీకూడా కావచ్చునని 
కొందరంటున్నారు, 

లిపి అనేది ఉచ్చరించే శబ్దముల చిహ్నము, . అట్టి లిపి 
మనకు తెలిసినంతవరకు మన “దేశములో రెండువిథము లయి 

నలిపి పరిణామము 
మౌర్యవివి క్రీ.పూ. 6నుంఢి 
శ్రీ.వూ2వశతాబ్దము వరకు 

శక లిచీ క్రీ.పూ1 నుండి 
ఢ్రీ-శ.!వశతాబ్దమువయే . 

మూర్వబాయ్లుక్య లివి 
ఒచ్రీ.శే. 945 

వుూర్వ బాళుక్య వివీ 
శ్రీ.శే. 113కు 

కోవేర దేవుని తాత్రు శాళనలివీ 

కక్ష తగ్గ రరేకేగే. రశ 

స్ట (అభి ఎ శన్న్నిగజటఠరఠరతథదన 

నవీ వెలసీనది, కుడి వై పునుండి ఎడమ వై పునకు (వాసుకొంటూ 

పోయేది--ఖరోస్ట్రి లిపి; రెండవది ఎడమవైపునుండి ' కుడి 
వైపునకు (వాసుకొంటూ పోయేది--=(శ్రూహ్ లిపి, '₹ండవ చే 

రి మన దేశంలో. వ్యాపించి వృద్ధిలోనికి వచ్చినది, 

' ఆదిని మన దేశమందు అన్ని. భావలకును ఒకౌీ లిపి, 
అబే రానురాను ఒకొక్క మండలమున ఒకొక్క. తీరగా 

పరిణమించి అచేకవిభములుగా ' వేరయినది.  వేరయిన 

లిప్రలుకూ డా కొద్దికొద్దిగా. మారుతూ వచ్చినవి, . ఒక్క 

తల్లినుండే పుట్టి వేరై న బిడ్డలవలె . 'జేశమందలి లిపులు పరిణ 
మించినవన్నందుకు కగటపమర ల మొ, అక్షరముల 
తీరు నాగర్కి' వంగ, ఉత్కళం మొదలయిన ఉత్తర జేశ. 
భాపా: లిపులలోను, ఆంధ్ర .' తమిళం, కన్నడ్య మలయాళ 

'మొదలీయిన దకీణదేశభాసా లిఫులలోను " పరికిలించి 

చూస్తే బోధపడుతుంది. ఇక్కడ (ప్రదర్శించిన లివ్ పరి. 
కామమే పట్టిక (బ్లాకు) పరిశీలించినయెడల మార్య లిపి 
నుండే కర్ణాట-తెలుగు లిపిన్ని, "నాగర లిపిన్ని ఎట్లు పుట్టి, . 
పరిణమించినవో తెలియగలదు, oe 



తెలుగు కన్నడ లిపులు ఇంచుమించు" ఒకమాదిరిగా 
ఉంటవి. తమిళ లిపిలో అల్ప పాణ మహా(ప్రాణ పరువు 

సరళ “భేదములు కనబడవు, (ద్రావిడ. భాషలలో ఖ ఘ 
శ రు “మొదలగు మహ్మాపొణ -వర్ణములు ేనేలేవు, 

శతృము శబ్దము లలో ఉన్న వి గనుక తెలుగువారు ఆ వర్షయు 

లకు మౌర్యలిపినుండి పరిణమించిన లిపులు చేర్చుకొన్నారు, 

ఆ విధముగానే కన్నడులున్నూ, మళ యాళీలున్నూ . చేర్చు 

కున్నారు, 

ణఖ్ర్కి రాఘవ, దశరథ కుంభకర్ణ మొదలగునవి ఉఊచ్చరించి 

నప్పుడు ఒత్తులు పలుకరు ; చూర్చణకు రాగవు దచరత, 

కుంబకర్ల అని పలుకుదురు. ఇటీవల జ్య సవ్య త 

వర్షములకు "కావలసిన లిపులు (గంథాక్షరములనుండి తమిళులు 

తెచ్చుకొని వాడుకొంటున్నారు* 

(శ్రీనాథుని నాటివరకును శాసనములలోగల మన 

తెలుగకురములు చూస్తే సాధారణులకు చక్కగా. బోధ 

పడను. ఆక్క_డనుండి వెనుకటి కాలమునకు పోయినకొలదీ 
- శాసనములలోని లిపి వింతగానే కనబడుతుంది. అందుకు 

.దృహ్రైంతముగా ఇక్కడ ఒక శాసనమునందలి 'పం క్ర్లు కొన్ని 

ప్రదర్శిస్తున్నాము. ' 

ఈ దిగువను కనబర్బుతు న్నాము yarn 

Ol 
STRESS YE రైల్ 
రాష లి wi 8g 

. స్వ న్హప్రిథివి పల్లవ పట్టనంబున ఊరి | వారు కరిగళ్ల, వడ. 

వరికి ఊరిస్వామళ్ ఇచ్చిన ప్రితి రెణ్ఞువాడల పట్టనావురకు | న 

అరియుడగు "తెజజయు సిద్రాయంబుదజ్హు .దసషరాభంబును' 

సవ్వ్వ౭౯ా బాధ .ప | రి యారువు. ఊరుదాయ చెసి ఇచ్చిదినికి 

లు RX) 

తమిళులు ఈ వరములుగల శబములు కూర్చ క్క ది 

90379 55వ రె] లదు గల 

Ns Ug తాం తాటి శాద్షుల్నా స్రైర్తిషో రల GET Tf 

. ఈగ్రాగ్ట (క్త sce ? ౬ జ్రుత్సవతేగ క్రతగు వ్యళాల © AEFI 

క (|. | 
| [హు Ele prim? = 220g గళ తతర Foes 

శ 1౧04 PUY) 
లింగా లుక్షిగ 

వక్రంబు శెదు వచ్చినవారుగళళిని ఊరి స్థితి | దప్పినవాట. 
దినికి వక్రంబు వచ్చిన గచ్చురు కెజ్ఞునడల ఎ'లెమువరులెముల. 

ఇ | సీనదియు చన్ను విరిపయి నొడువరు గళ్లిన ఎళిముళ. 
చెసిన నెయుడుననుః - 

అసలే భాషాసతాపము చాలా (ప్రాచీన మయినది, ' 

ఆందులో శాసనము చెక్కి_నవాని తప్పులుకూ డా ఉఊన్నవి.. 

అందుచేత్క ఇది సాధారణులకు అర్థమేకాదు గనుక్క తప్పులు 

తొలగించి నిరుష్ణ మైన పాఠము మొదట కనబరచ్చి అర్థము 

“తెలియజేస్తున్నాము, | అ 

స్వస్తి పృథివీ పల్లవ పట్టణంబున ఊరి |: వారు కరిగళ్ల 
వడవరికి ఊరిస్వాముళ్ ఇచ్చిన స్థితి . రెజ్టువాడల పట్టన్నా 

వురకు | అరియు డగు తెజయు; సిద్ధాయంబ్బు దణ్ణ్రు 

దశాపరాధంబును సర్వ వాధాప | రియారువు ఊరుదాయ 

నేసి ఇచ్చి (8). దీనికి వక్రంబులేదు. వచ్చినవారు గలనేని 

ఊరిస్థితి' | దప్పినవారు, దీనికి వ(క్రంబు వచ్చిన గచ్చురు, 

రెణ్ణువాఢల ఎలమువరు (ఎ) లెముల చే | సినదియు చన్ను. 

నీరిపయినాడువారు గల్లిను ఎలెములచేసిన సేయుడు సను, 

అర్ధము [౮ తెలుగుభాగము స్వ నీతో (ప్రారంభమైనది, 

ప్పథివీపల్లవ పట్టణమున ఊరివారు (గ్రామంలో వెలసి 

ఇది (క్రీ శృ రివ శతాబ్బమునాటి అహదనకర శాసనము 

నందలి మూడవ రేక. మొదటి, పక్క... ఇక్క_డ శెండవ 

పంక్తిలోని 17 వ అక్షరమునుండిన్ని ఆం(ధ్రభాగము కలదు; 

గనుక దానిని పంక్షులవరుస ననుసరించి “శేటి తెలుగు లిపిలో 

యున్న) కరిగళ్ళ వడవరు అనే దేవునికి ఊరిస్వాయలు 

అనగా (గ్రామ పాలకులు ఇచ్చినట్టి స్టీతీ అనగా వృ త్తి 

శింగువాడల పట్టణమువారికిని అరిన్ని (పన్నును) ఉడన్ను 

a 9 (తరగున్ను) 'తెళయున్ను (కట్టుబడిన్ని ) సద్ధాయమచే 

పన్నున్నుు దండుఅనే పన్నున్ను, దశాపరాధవమ నే పన్నున్ను 

గకొళంర Yai pagar | 

న్ దల ]2ఇబిరాం రా] జాల 

Ce espe క 
tii gE 

సర్వ చాధాపరిహారయ+గా, అనగా ఏపన్ను చెల్లించవలసిన 

బాధ లేకుండా ఊరు డాయనేసి అనగా పంచుకోదగినదిగా 

చేసి ఇచ్చిరి. దీనికి వక్రము లేదు అనగా ఏ అడ్డూ 

యాటంకమూ లేదుః వచ్చినవారు .కలశేని అనగా అడ్డు ప్పిన 

ద 
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ఆంధ్ర సర్వ్యన్వము 

వారున్న యెడల వారు ఊరిస్థితిని అనగా ెనిచ్చిన (గ్రామ 

వృత్తిని తప్పినవారు ఆనగా పోగొట్టుకొన్న వారగుదురు దీనికి 

అడ్డువచ్చినవారు ఎదిరి పషమువారగుదురు, శండువాడల 

ఎలెమవారు అనగా సాతులున్ను సాత్యుములుచేసినదిన్ని 

ఇెల్లుబడియగును,  వీరిపె నాడు వారు అనగా తెలుసుకో 

 నోశేవారు కలిగినయెడల సాత్యములచేసినట్టివారు చేసినచేత 

చెల్లుబడి అగును, 

ఈ కాసనములో ఇతరభాగములందు ఇంకా (పావీన 

రూపము లెన్నో కలవు. వాటినిబట్టి వెనుకకు పోయిన 

కొలదీ మన తెలుగుభావకు (ద్రావిడభాపా స్వరూపము 

ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది, 

(ఆ) ఫాపా పరిణామము 

లిపీలో-నేకాక భావలో సైతేము (పావీనత ఎట్లు కన 
బడుతున్నదో మె శాసనములోని భావలనుబట్టి “తెలియ 
గలదు. నన్నయ నాటి భావ తక్సమశేబములతో మిళితమై 
యుండబట్రికాని లేకున్న యెడల అదియెనా నేటి “తెలుగు 

వారికి సాధారణముగా బోధపడదు, అందుకు నిదర్శనముగా 

నన్నయనాటి (ప్రావీన శుద్రాంధ్రరూపములను వాడుతూ 
కీ శే, గడుగు వెంకటరామమూ ర్లిగాత రచించిన గో (పాందె 

నుంగుంగమ్మ ” లోని వాక్యములుకొన్ని ఇక్కడ ఉదాసారి 
స్తున్నాము చూడండి, 

జాడ, 
లు 

ఓ... 

య (పాజాలంజెక్కిన యక్క_రా లిపుడు 

'సక్కుంగలాదువో చదువంగవేని 

వానిన "నేండునున్ సివ్రుంబూనుదు? ? 

తొంటి బిరుదులు నేడు వలతు? దొరలు ? 
బం[కూతు లని వారి నొనియాడం దణ ? 
జగనోబ్బగండం డన "నేండు గలుకు ? 
వం డప్పు డోయంచు బల్కు సుంకరి యన? 
దళవాయి యనయన్సు జంగలి యనం న్కు 
జెట్టకె మొగమునం జప్పటు లటునీరం ? 
దొంటి యట్లిప్తుడు సానియందుకి తల్లిం క 

చ 

లెంక నొక్క-_ని(జీరి (పొంబేరు చెప్పి 

యొక యూరి ేగంగం బనుచుడు వాడు 

నే నెటు నదియేటి బేడనున్ననంజె ? 

(కొన్నుడి ముతకని “నేటి “పేర్యలుక 

మినాల్క యీ కొనమి మొదలమేల్ నుడియ 

పల్కి వెంబడి మీను పని 'సక్క_ నెజవేజం 

(గొన్నుడి యు దెల్లముగ వా(క్రువ్వవలయు | 

భా భజ 

'సంస్కృతేభాపా (పాభవము అంతకంతకు మన తెలుగు 

భావలో ఎక్కు_వగుతూరావడంచేత అచ్చతెలు?న శబ్దములు 
వాడుకనుండి తొలగిపోతూఉున్న వి. అందుచేత మన 

పూర్వులు వాడుకొన్న అచ్చ తెలుగు కములు మనకిప్పుడు 

సులువుగా బోధపడవు, సంస్కృృతముతో మిళిత మెన 

మన తెలుగుభాహలోశే నన్నయాది కవులందరును (గ్రంథ. 

రచన సాగించారు. ఇందులో సంస్కృత భావ, ఎక్కు 

వగా (పయోగించిన్యా సంస్కృత భాహ ఏమో రానీయ 

కుండా కేవలము అచ్చ తెలుగు పదముల నే (గ్రంథము రచిం 
చినా సాధారణులకు బోధపడదు, (పాందెనుంగుం గమ్మ 
కేవలము అచ్చ తెలుగులో అందులోను (ప్రాచీన రూప. 

ములతో ఉన్నది, అదిగాక ఇటీవలి అచ్చ తెలుగు (ప్రబంధ. 

ములలోని భాహయెనా "సరిగా బోధపడదన డానికి మచ్చు 
వాక్యాలు కొన్ని ఉదాహారిస్తున్నాము రూ 

పొన్నగంటి తెలగనార్యుని యయాతి చరిత్రము--4 వ ఆశ్వాస 
మందలి యొక వచనము (పు. శవా 

మటీయు విరిలేనియలాని ఫూని మత్తిలి త _ర్హీజంబునం. 
దిరుగు లేంటి మొ త్తంబుల రెజు కల సన్నం గరువలిగట్టువ 
నటువ గజప నామని రాని కడనాండు. తీవపాతరుల 
ముందజం (గ్రందుగా నెత్తిన మవ్వంపు దుప్ప టంబుల తెరల 
మరువులనం (గ్రుమ్మువూందమ్ముల ముమ్మరంబు లం గొమ్మలం 
“గానక (తిమ్మరు కలికి రా చిలుకల పలుకుల రొదల "నెదలు 
గలంగ మెలంగు తెరువకుల నేయ చాసటంబు చిలికిన 
మరుని చిలుకలు వోని తుమ్మెద దిమ్ముల నలరు నలరులం 
గాంచి వలెటనికాని పనికి .గీనుకం ' ౫నుంగొను తోట 
కలిమి చెలియ 'చూప్పల సొంపునంగంపు వోసనంబులగు' 
దాసనంబు లును. దాసనంబులు వీకటి, (మాకో మూకల 



త్రి 

లోన నిరులు దొరలు నల 'వేండి. వెలుంగు నింగికి 

'ఎజుచి. పజచిన షా 

__ అచ్చశెలుస ప్రబంధాలు రచించిన కవులు ఇంకా 
కొందరున్నారు, కూచిమంచి తిమ్మకవి మొదలయినవారు, 
గత శతాబ్దములో నచ్చ బేంకటకవిగారు కుద్ధాంధ్ర నిర్వ 
చన నిరోన్థ్యకకలక చరిత్ర రచించారు. ఈ శతాబ్దములో 

(శ ఆదిభట్ట నారాయణదాసు గారు. శ్రీ పోతాప్రగడ కృష్ణు 

మూర్ధిగారు అచ్చ తెలుగు కావ్యాలు, రచించారు, 

అందులో . నారాయణదాసు “గారో ఊమార్ ఖయ్యాం. "తెలి 

గీస్తూ తద్భవరూసాలు సెతం (అవి అచ్చ తెలుసకాదని) 

పరిత్యజించి, "శేవలం దేశ్యాలతో చే రదనసాగించారుం 

* మొగము ముఖ శబ్ణమునకో తద్భవమని, మూతి అనే 

(ప్రాపేనాంధ్ర ప్రయోగం-- నేటికిని అరవభాషలో ఉన్న ది= 
(ప్రయోగించారు ; ఫూర్మ్మ-చం[ద్రముఖీ అనే అర్థంలో “నిండు 

నెల మూతిదాన ? అన్నారు, 'దేశ్యమంటూ, "తెలుగుదేశ 

శబ్బములేకాక రుమాల “మొదలయిన అన్య దేళ్యాలు సైతం 

| (ప్రయోగించారు, ఈ అచ్చ తెలుగు "కావ్యరచన అంతా 

వ్యర్థ (ప్రయత్నము 5 నిఘంటు సాహాయ్యంలేకపో తే ఈ 
అచ్చ తెలుగు రచనలు పండితులకై నా బోధపడవు, 

అచ్చ “తెలుగుగురించి మతభేదమున్న ది, సంస్కృత 

సమము (ప్రాకృతసమముు 'సంస్కృృతభవమ్సు_ (ప్రాకృత 
భవము 'దేళ్యము--వీటిలో సంస్కృృతసమములు కాక తక్కిన 

వన్నీ అచ్చ 'తెలుగనుతీవని ఒక మతము, 'దేశ్యములు 

మాత్రమే అచ్చ తెలుగు కాగలదని ఒక మతము, తద్భవ 

ములు తెలుగులోనికి ఎట్లు వచ్చినవో తెలియజేయుటకు 

'సంస్కృ్భృతీమునుండిన్ని, ఆరు (పాకృతములనుండిన్ని వచ్చిన 

తెలుగు మాటలకు ఉదాహరణములు ఈ దిగువను కనబరు 

స్తున్నాము షే 

(1) సంస్కృతమునుండి వా. 

కుడ్యమ్ = గోడ 

పం శ్ = బంతి 

అబ, భాషా పరిణామన్లు 

(2) మహారాష్ట్ర) (ప్రాకృతమునుండి == 
సంస్కృతం (ప్రాకృతం “తెలుగు 

కాంస్యమ్ కొంసో కంచు 

న్ ర 3 ఓ (3) శరసేనీ (ప్రాక్సృళమునుండి 3. 

సం: pl 3 

యజ్ఞోపవీతమ్ జన్నో వీదమ్ జన్నిదము 

ప్రతిజ్ఞాతమ్  పదిన్నాదమ్ పన్ని దము 
(£) మాగరదీ (ప్రొక్సృతమునుండి 3. 

సంl! (పా! “Sit 

ేదిస్థన్ "నేది స్టమ్ "నే స్టము 

రామా లావు లేవు 

(5) కానీ (పొక్ళతేము (పాండ్య, కేకయ) నురడ 

'సం॥ (ప్రా కు, 

స్వర్మమ్ సన్నమ్ సొన్న 

నిక్ ణీ నీశన నిచ్చెన 

(6) చూలికావైశావీ ప్రాకృతము. (గాంధార, శేపాల, 
కుంత ల) నుండీ 

'సం॥ (పా! | సె 

స్పర్ణమ్ పన్నో పొన్ను 

మృగః మీకో మెకము 

(7) అఫీర (బాక్చతము (పశ్చిమ న వం 

సం॥ (ప్రా॥ చె 

(బాస్మణః బాంహ్నణ బాపండు 

స్తనకొ తను చన్ను 

రాస్ట్రేతరాంథ్రుల నాన్న 

చెన్న పురి రాష్ట్రమందలి ఉత్తర 'సర్మా_ర్ల జిల్లాలలోని 

తెలుగుభావకున్ను నెల్లూరు. చిత్తూరు జిల్లాలలోని 

'తెలుగుభావకున్ను రాయలనీమ ' జిల్లాలలోని “తెలుగు 

భాపకున్ను చెన్న పురిఆం(ధుల "తెలుగు భాహకున్ను 

మాటలలోను తిజంతే సుబంతాది' రాపములలోన్సు ఉచ్చా 

రణ 'స్వరాదులలోను కొంతకొంత 'భేదమున్న దిగాని ఒకరితో 

నొకరు కలసి మాటలాడుకొన్నప్పుడు ఒకరి భావ ఒకరికి 
సులువుగా బోధపడకపోదుం .గంజూం జిల్లావారి (అందు. 

లోను అసిక్కా బరంపురం, ఛత్రపురంవారి) భావలోే. 
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ఆంధ్రసర్వన్వము 

కొద్దిగా ఓ ఢభాపా పదములు, ఉచ్చారణ కనబడుతుంది, 

గుంటూరు జిల్లాలో పడమటి. భాగమందున్న వారి భావలో 

కొద్దిగా ఉయదూ మాటలు చేరియున్న వి, రాయలనీమ వారి 
భావలో కన్న డమువారి మాటలు... ఉఠదూ మాటలు 

“నెల్లూరు చిత్తూతలుు అంతేకంశు ఎక్క 
వగా వెన్న పఫురివారి భావలోను అరవపల్కు_లు చేరుతూ 

ఉంటవి, 

కలుసూజాంటవి, 
అతల 

రాస్ట్రేతరాంధ్రులలో ఎవకేదేకమునకు పోయి. నివా 
సము లేర్చరుచుకొన్నా తో వారు ఆ చేశమందలి భాషా 
(పాభవమునకు లోబడి తమ తెలుగుభావలో ఆ భాషా 
పదములను సం(పదాయములను చేర్చుకొన్నా ఈ, అదిగాక 
వారా బేశములకు పోవకమునుప్రు తెలుగు బేశములాోే ఏభాగ 
మందున్నారో ఏ జాతికి వెందినవారో ఆభాగమందున్ను 
ఆ జాతిలోను పరిణమించియుండిన భాపుతో వలసపోయిన 
వారు గనుక్క ఆ భావెకే ఈ (క్రాత్తమార్పులు కలుగుట 
సహజము, 'అందుచేత రాాషీ ప్ర్రేతరమైన ఒక్క_ భాగమంటే 
ఉన్న వివిధ జాతులవారి ఫాహలలో నైతేము కొన్ని 
నములు కనబడతవి. 

భాషా పవాహములో శబ్దరాపములుు ఆర్థం కావడానికి 
బాధలేనంత వరక్కు అగిపోతూఉాంటవి, 

* ఫూజించితివేనిన్ ” అనే రూపము * వూజించితే *) 
అయినది. అప్పటికింకా అది మధ్యమ ఫురుపైకవచనంతో 

ఆరూప మిప్పుడు “ పూజిస్తే ” 
అయినది 5 మూడు పురుహల రెండు వచన రూపము 
తోను అన్షయిస్తుంది. ఇట్టి భాషా పరిణామము మాటల 
లోను రూపములలోను కలుగుతూ ఉంటుంది, ఈ. అరుగు 
దల ఇతరభాసాసంపర్క_ మేమిోలేని కృష్టా గోదావరీ 

జిల్లాలలో ఎక్కువ. వరదలు వచ్చినప్పుడు ఏటికిరువై పు 
లను దూరంగా నీరుపార్తి మడుగులు కట్టి నిల్చిజంటుంది. 
మరల ఎన్ని 'సంవత్సరాలకో వరదలు. వచ్చినవరకు ఆ (పాత 
నీరే ఆ మడుగులలో ఉంటుంది, గాని నదీగరు ౦లోని 
సీ ఆ మరుసటి సంవత్సరానికే మారిపోతుంది, (కొత్త 
నీరురాగానే పాతనీరు _ పోతుందిం ఆ విధముగానే 

అన్వయిస్తూ ఉండేది. 

గంజాం జిల్లాలోను, రాయలసీమ జిల్లాలలోను (ప్రాత 

నన్న య నాటికే ' 

ఈయ, “కాపు కాయగు. 

మొదలయిన. మాటలలోని అర్థానుస్వారమింకా. గంజాం 

జిల్లాలోని తెలుగువారు పల్కుతున్నారు, ఆ జిల్లాలోని 
మంగలి కుటు మాపుగడ్షము గీయడం కస్టమంటాడు ; 
అల్బార్థమందు కుటు శబ్ద పరాగ ౦ ఆ జిల్లాలోడూన్న ది, 
ప్రావీనాంధ్రమలో వచ్చినవాండన్యు వచ్చినదానను అనే 
కియావిశేవణ రూప పములున్నుు వచ్చితిని అనే (కియా 
వాచక రూప పములున్నూ ఊండేవి. సర్కారు 
జిల్లాలలో వచ్చితిని మొదలయిన (కియావాచక రూప 
ములు వాడుకలో  అంతరించినవి, వచ్చినాడను, 
వచ్చినాను వచ్చాను ; వచ్చినడానన్యు వచ్చి నాన్వు 

Sl ప స చేశాను అనే రూపాలు 
శ్రి పురువు లింగభేదం లేకుండా వాడుకలో ఊన్న వి, 
రాయలనీమ జిల్లాలలో వచ్చితిని విని అయినది, మిరు 
వ సప్పిర్కి వారు వచ్చిరి అనే రూపాలు రాయలనీవమ జిల్లాలలో 

అందరూ నిత్యం వాడుకొంటారు, ఇవి సర్కార్ జిల్లా 

లలో లేవు గనుక ఈ జిల్లాలలోని పండితులు నైతము 
(గ్రాంథికఫాపులో (వాయబోయినప్పుడు “మూరు వచ్చిరి.” 
వంటి (ప్రయోగాలు చేశారు. "ఈ తప్పు రాయలసీమలోని 

“ ఈలాగసన * (ఈ విధముగా. 
విశాఖపట్నం జిల్లాలవారు . 

రానురాను 

అనే అర్థమలో) గంజాం, 

(పయోగిస్తారు, కృష్ణా, గోదావరీ జిల్లాలవారు ళ్ బ్రా ష్ 
అంటారు 5 అదే సాధురూపమనుకొని లాగోమిటి ఇజారా? 
అని ఆ మేపిస్తారు శ “బాలేందు రేఖదోచిన లాలితమగు నపర_ 
దిక్కూలాగున * అని పోతనామాత్యుని (ప్రయోగం మరచి 
పోతారు, ' చెన్న పురినుండి కలకత్తా వెళ్ళి మరి నాలుగు 
దినాలకు వె చెన్నపురి వెళి పోచ్చేశాడు (వెదలి(పోయి+వచ్చి 
—— అంటారు గంజాం విశాఖ పట్నం జిల్లాలవారు, 

గోదావరి (స్టేవను లో దిగడతానంటారు గోదావరి జిల్లా 
వారు, బేవుడళ్లే ( దేవుడివలెనే), చివరళ్ల్రే "నేలపనసళ్లే మొద 
లగు రూపాలు కృష్ణా గోదావరి జిల్లాలవార వాడుతారు, 
“ఏందిరా నీవనేమాటి మొదలగు రూపాలు గుంటూడ నెల్లూ 
రులలోవినబడతవి, వ_స్తవి అనడానికి వస్తాయి అని "గంజాం 
విశాఖపట్నం జిల్లాలవారున్నుు వస్తె wn వస్తయ్ అని కృష్ణా 
గోదావరీ గుంటూరు జిల్లాలవారున్ను అంటారు. “నేరుగా 
ఫూడ్చాడు అని చెన్నపురి తెలుగవారంటారు, 
కాబట్టదు అనే (ప్రయోగం. రాయలసీమవాలు చేస్తారు, 

"నాకు 

ఈ విధముగా మాండలిక భేదాలు వేలకొలది చూపించ 
వచ్చును. ఇన్ని ఫేదాలున్నా . ఒకకిభాహ ఒకరికి . సులు 



వగా బోధపడుతున్న ది, రైళ్ల 

వారా ష్మత్రికలు కథలు నవలలు 

(పయాణోలద్భ్యారో, 

మొదలయిన రచనల 

ద్వారా . వాడుకభాసాపయోగాలు ఒక మండలంవారివి 

మరియొక మండలంవారికి "తెలుస్తున్నవి, ఈ వాడుక 

భావలో అందరికీ సామాన్యమై రచనలకు పనికివచ్చే ఆదర్శ 

(పాయమైన భాహ పరిణమిస్హూఊన్న ది, అది దొనంతట 

అది పరిణమించవలసిదేకాన్సి బలవంతంగా నియమాలేర్చరచి 

లాక్షణికులు నిశ్చేశంచవలసీనది "కాదు, 

మాండలిక 'భేదాలకం కొను ఎక్కువ. భిన్నంగా ఉంటవి 

రాస్ట్రేతరాంధ్రులమాటలు, అందుకు నిదర్శనంగా కొన్ని 

'సర్జార్డ్(గ్రిఅర్సనుగారి _చేశభావల సర్వే 

(గ ంభమునుండి ఎత్తుకొని (పకటిస్తున్నాము, 

కోంటాన్ర భాష (చందాజిల్హా) 

ఒక మనిషికి యిద్దటు పీల్లగాండ్లు వుండిరి. . వాండ్లో 

చిన్న ఐ డు తం(డితో అంటాడు ; క్ర తండ్రీ యేదో 

మాలవుతది నాకు వచ్చవలది అది యివ్వు స్క... వెనక 

- వాడు పిల్లనికి ధనము పంచి ఇచ్చిండు, వెనక కొన్నీ 

చెవసాలకు చిన్న పిల్లడు అంతేసొమ్ము జమాజేషి దూర బేళా 

నకు పోయినాడు, యింక అక్క_డా అవిభారముతోనడ్చి 
తన 'సంపత్తు పాడుగొట్టి నాడు. 

కామారీభాష (బొంబాయి) 

వక్కు. మనళికి ఇద్దరు కొొడకులు ఉండుండి, చిన్నోడు 

తండ్రికి అంటడు 3 * అయ్యా, నా అంతుకు యేమి జిందగి 

అ_న్దది అది నాకు ఇయ్యానా ” మరి తౌను అది ఇద్దడ్కి_ 

పంచి ఇచ్చిండు, తోడ్యందినాల్లు "కాలే ఇంతేట్లా చిన్న 

కొడుకు తనది అంత హ్ిస్స జమాచేసి దూరం టేశంకు యెల్లి 

పోఇండు, అడ అంతేముల్య మజాలా యగరకొట్టిండు, 

జాసరీ భావ ( బెల్దాంజిల్లా 

. ఓకో్కో_డ్క్కోడ్ 'మనిశిశె ఇద్దర్ నుగపిలగాళు ఊండ్లి. 

బాళ్నోన చిన్నా పీలగడు తన తండ్రికి అనె; “తండ్రీ 

నీ బదకల్మోన నాకే వచ్చ టీ పొల నాకె ఈం తండి 

పాళ్ళ్నోన తన బదకపంచి ఇచ్చె, చిన్నా పిలగడు తనపాల 

తిస్కో_ని దూరము సాట్క_పొయ్యి శిసావద్దల్స్ ఆవలేదు, 

అంకట్ల్నోన వాడు శనఖర్స్ శేశి తన బదకంతా పొడశేసె, 

బేరడిభావ 1 ( బెల్టాంజిల్లా 

ఒకనికొకనికి సిర్తెస్తనక్. ఉఊ(ద్రుపటి బిడ్ల్ ఉడి, 
నాన్ స్ట్ కొడుక్ తన్ ఐకె అండె * అయ్యా, నీ జిందిగి 

చాన్ త న్ పాల్ ఈయి” అంటండె అయ్యి వర్షా 

నాన్ తన్ బదక్ పంచిశిదె, స్ కొడక్ తన్పాల్ 

చికోని దూర్ రాజనక్ పోయి జ్జ నాద్ద్ అగ్డల్యా, 

వరా 
(a) 

జేరడీ జై ( బెల్లాం జిల్లా 

రంగంత్ ఇబుడిగేడ్ గోవిందనక్ ఆప తాడ్ !. ్ర గోవిం 

దా నేవు ఆవక్కె. ఉసల్ బైల్నాన్ చండుకోలాట్. ను 

ఆడగ్ బాళం హుడిగేల్ పోడార్,. నాను ఆ కడె 
పోతాను నివ్వువస్తావు కాద్ 2” 

. గోవింద్ ఏ హోెంద్ అగితేన్ మాయవ్వ గుడే 
సాన్ లేదు. దాన్ అపణి ల్యాక్ హాళ్ళ్ళొఒక్తు $ "అది 

గుడసక్ వశిన్ బళక్ నాను అడిగిజస్తాన్, . 

పోనావడ్ , 

నాకి అపణిశేసడాయ 

అవ్వ ఎలికె 

* గుడస్ తిడిసి వెక్కుడూ పోవద్ద్ ” అంట్ 
1 : 

“తెలుగు (గ్రంథముల అచ్చు చేయుపద్ధతి (ఫోరంభములో 

ఎట్లుం డెడిదో సూచనగా (గ్రంథాలయములు, పత్రికలు అశు 

అధ్యాయములలో _ తెలియపరచినాము, - డానినిగురించి 

ఇంకను కొంచము. తెలుసుకొనవలసీ, యున్నది, (పొచీన 

కాలపు (వ్రాతప్రతులమాట అటుంచ్చి పొశ్చాత్య నాగ 

రకతా (ప్రభావమువలన 'అచ్చువేయు పర్శిశమ (పొరంభ * 

మయిన భాలశాలమునకు తెలుగలోకూడ అట్టి పరిశ్రమ తల 

చూపీనది, ఆదిని తెలుగశుపులు లేకుం డెను, 

కొంతకాలమునకు మ(డ్రాసునందు "నెల్సన్ అండ్ కంపెనీ 

స్వదేశీకైప్' ఫోండ్రీవారు వొవీళ్ళ రామసామిశాస్తు)ల 

సన్ఫు మొ! వారు .ఈ మధ్యను "బెజవాడలో 

"(ప్రద్యుమ్న నారాయణరావు గారు ఇంకను అనేక 

చోట్లను “తెలుగు కైపు ఫొండరీలు (ప్రారంభ మైనవీ, 

ఇట్టి మైపులలో. వివిధ సంస్థల వారు తయారుచేసిన వివిధ 

రకముల “హెడ్డింగ్యు బుక్ మైపులు సుమారు 20 వరకు గలవు 

ఒక్మొ_క్కరకమును బాడీయనిశాని పొయిరటు అనిగానీ 
యందురు. కనిస్ట్రము 10వ పాయింటునుంచి గరిష్టము 108 

వాల 

వారు, 

అండ్ 

దాసు 

తెచేషే 



ఆంస ర్వస్వము 

పాయింట్లవరకు అన్ని సైజుల పులు కలవు. ఈ 

పాయింట్ల కం'కొను భిన్న మయిన విధమున బాడీ 'మైపులు 
రోమను శెపులు ఆంటిక్ కుపులు మొదలగు వివిధ 

రకములు తయారై సత్వర ము[ద్రణాఖివృద్ధికి ఎంతయో 

తోడ్చడినవి. ఈ (క్రిందను కొద్ది రకముల మైపులను 
నమూనాకు చూవపించుచున్నాము, ఈ పాయింటు లనుబట్టి 

మిగిలిన 'సాయింటుల మైపుల నై జులు ఎట్టుండునో మిరు 

సులభముగ నూహించుకొనవచ్చును, 

2 శనుల ఇంగ్లీపు బాడీ కైపు, 

దెశ భాష లందు 

తేలుగు లెస్స; 

(వా చ్య్యఖిండపు 
ఇటలి UE ళు. 

మెప్పు వడనిన 

ల మ్రైమరు హెడ్డింగ్ పైపు, 

భారత దేళ భాషలలో 
మూడన స్థాన మాక్రమించు 

a తెలుగుభాష నుగలి 
గిన ఆంధ్రులు మిగిలిన న 

ee En “నరిగతి. కొంత చర్చింతము. - 

గ్రేట్ వనరు మైపు భవ 
“తేట 'తేనియలొల్కు-.... కెల్లు 

నాలపించిన నాదృబహ్మ త్యాగరాజు మొక్క 

కేరనలే కర్నాటక సంగీతమునకు వన్నె బెట్టి, 
తమిళులకు సంగీతభికునొనను. తన ఉవ్చా 

రణ మాధుర్యముతో విశ్వకవి రవీంద్రుని సహి 
తము ఆశ్చర్య చశితుసి చేసిన సొంపుగల మన 

భాషను మనము పోవీంచుకొనవ లెను, 

పలుకుల 

1£ వ పాయింటు మలుపు, 

రానున్న నూతన (ప్రపంచవ్యవస్థ లో ప్రత్యేకాంధ్ర 

రాస్ట్రనిర్మాణమున్నకె. ఆంధ్రులు va త్యాగమును 

చేయుటకు స సంసిద్ధులె యుండవలెను. రాయలనీవ ఆం(ధ్రుల్కు 

రాస్ట్రేతరాం(ధ్రులు' అనుభేదముల విడనాడి, ఐకమత్య ముతో 
రాష్ట్ర సంపాదనకు బద్ధకంక ణులగుట ఆంధ్రుల పరమ 

ధర్మము, 

12 న పాయింటు చెపు. ను 
ఆంధ్రుల సర్వతోముఖ ప్రశ స్తీ నీని వాడవాడల చాటి, ఈ 

భూతలమున పుట్టి పెరిగిన (ప్రతియాంధధుని తన dias నిల 
బెట్టుకొనుటకు (ప్రోత్సహించి, * విశాలాంధ్ర ” జాతిని ఏ కోన్ము 
ఖము చేయుటకై సర్వవిధములయిన [ప్రచారము చేయ సంక 
ల్పించుకున్న మా, విశాలాంధ ” (పచారిణీ పుత్రికను "పెంచి 
పోషించు భారయ వహింప ఆం్యధులెల్లరు. (ప్రార్థితులు 
పమ మా 

హీంద్సీ ఇంగ్లీషు శైపులలో వివిధ రకములు వివిధ 
సంస్థలవారు తయారుచేసియున్నారు.. అవి ఇన్నీ అని 

చెప్పుటకుకూడ వీలులేదు, ఆయినను "హెడ్డింగ్ పులు 
మొదలుకొని పుస్తకము శ్రైప్రులవరకు 100 కి 3ెగా యుండ 
వచ్చును, కమిళమునరదును. తెలుగ కెపులకంపె ఎక్కు 
వగా మైపులుకలవు, కన్నడమందు. తెలుగునందున్నన్ని 
టైపులు లేకపోయినను సీగమునకో ఎగా నయినను వుండ 
వచ్చును. మలయాళ ఛాపలోకూడ 10s లోపు క్తైఫుల . 
రకములు కలవు, 

తేలుగు క్రైపునైటరు 

క అచ్చు వేయు పద్దతియేశాక్క మైపు శెటింగ్ ' మేపీ. 

ఇట్టి. టైపు రైటర్లు పక 
-3తై?. 



దేశమందలి (ప్రధానభోవ లన్నీ ంటీయందు గలవు, అన్నీ. 

భాసలకంశును ఇంగ్లీపభావయొక్క_ “పైపు కెటరు 

ఛారత దేశములో మారు మూలలకు వ్యాపించియుండు 

టకు అది రాజభాహయగుటయుు అకురములు బాల 

తక్కువ యగుటచే. పైపు చేయుటకు మిగుల సులభ 

ముగానుండుటయు కారణములు, మిగిలిన దేశీయ 

భావలలో అక్షరములు ఎక్కువగనుండుటయు ఆ భాను 

ఒక (ప్రాంతేముదాటి మరొక (పొంతమునందు ఇెల్లకపోవు 

టయు కారణములుగా . దేశభాపా. కైపు రైటరులు ఆంగ్ల 

యం! తము పేరు 

వీల, భాషా పరీణామము 

వారిచ్చే 4 'సం॥రముల కృషిఫలితముగా కని"పెట్టబడినది. ఈ 
“ చిన్నమాంబాంధ ము(ద్రాలేఖిని ” 

ఈ యంత్రము . అమెరికాలో ప్రసిద్ధిచెందిన * రాయలు” 

కైపు రైటరు కంసెనీవారిచె నవీనమగు * విక్టరీ * మోడలున 
తయారుచేయబడినది ఈ యం[త్రముపై మిగుల సులభ 

పరిశ్రమతో “తెలుగులోని అన్ని విభములయిన వాబ్మ్బయము 

లను మిక్కిలి శ్మ్ఘ్టఘముగా యు చేయవచ్చును, దీని "వెల 

రమారమి రు 500/--లు ఉండును, దీనిని (పోత్సహీంచు 

టకై (ప్రభుత్వమువాశేర్చరచిన ఉన్నత అధమ తరగతి పరీక్ష 

భాషా 'మైపు ,రెటరులంత వ్యా వ్లీలోనికి రాలేదు. తరువాతి లందు ఏశేట "పెక్కురు విద్యార్థులు య్ త్తీరులగు 
్ష pe | 

స్థానము రందీ 
చున్నారు, ఆంధ 

కైపు శై టరుకు. దేశమందలి అనేక. 

యివ్వవచ్చును. సంస్థలవారు దీని 

అందుకు కారణ నుపయో గించుచు 

ము ఆ౦సము న్నారు. ఆంధ్ర 

తర్వాత చేశమం. మహాజను లంద 

దంతటను చలా, శీ టయ... లును దీనిని (పోళ్స 
కాన స్ wr e 11. 9 న 

.మణీయగు భావ టు Comme వాంచ వలయును, 

పొందీయ గు ట జలా కూ. REVOLUTIONIZFS TYPEWRITER గు ఈ భంగ్రేము 
యే. అంతేకాక యొక్క_ బాహ్య 

కొన్ని. ప్రాంతీయభావుల' " లిపులు ప 

నాగరి లిపియందుండుటయీ, = 

ఇక దమీణభాహలగు తెలుగు తమిళము మలయాళ 

ములలోకూడ మైపు వైటరులు _ ఏర్పడినవి, 

"తెలుగు భాసా "పెపు శైటరు లేనికొజత ఇాలాలము 

నుండి యుండెను, కొంతమంది ఈ (ప్రయత్న మునకు తల 

"పెట్టి విఘ్నముల కోర్చికొనలేక విరమించియుండిరి కాని 

కొద్ది కాలము [క్రిందట శీ) వీఠికాపుర కుమారరాజావానై న 

శ్ర రాజా రావు వేంకట నుహీపతి sre బహాద్దయ 

రూపమును శ పెన ప్రదర్శంచుచున్నామ. 

ఇవిగాక ఇతర భావలకువలెసే 'తెలుగుభాహుకును పార్టు 

హాండ్ లేఖనము, వలని ఉప 

రఈయోగములు కలవు, 

“స కోస యిలు మెష్మీను 
౦0౧ ల 

మొ త్రమమౌద "తెలుగు లీపిలోని యత్మరములను ఇంకను 

సంటీ ప్ప ప్రపరచి తెలు/సలిపి “పైపులు కైపు ,కేటురు తెలుగు 

పార్టుహాండ్ లేఖనము ఎక్కువ సులభమైన పద్ధతిని నడచే 

టట్లు ఆంధధ్రులందరు కృషిచేయవలనియున్న ది, * | 



అంధిసర పస్వము 

సాహిత్యానుదింధములు---7, జ ట్ట క్ లు 

(ప్రనిధ్ధాంధ్ర కవులు-కాలము - కృతులు 

ఆదియుగము 

కవి కాలము కృతులు 

నన్నయ 1022-1008 మహాభారతము 
(ఆది- సభా. అరణ్య | 

పర్వ భాగములు) 

నన్నెచోడుడు. 1151-1170 కుమార సంభవము 
పాల్కు_రికిసోను 1170-1220 పండితారాధ్య 

నాధుడు చర్మిత్రేము 

బసవపురాణము 

రంగనాథుడు 1200-1276 రంగనాధ రామా 

యణము (ద్విపద, 
తీక్క_న 1230-1900 మహాభారతము 

నిర్వచనోత్తర 
రామాయణము 

కేతన 1250-1270 దశకుమార చర్మిత్రము 

ఏర ఈర 

బద్దెనకి'వి 1260-18300 నీతి శాస్త్రముక్తావళి 
అధభర్వణాచార్యులు 1240-1300 అధర్వణ "కారికలు 
మారన 1250=1800 మార్కండేయపురాణం 
ఎత్హై(పెస్టడ . 1280-1350 అరణ్య పర్వ శేవము 

నృసింహ పురాణము 

పారివంశము 
హుళక్కి భా నరుడు 1295= [860 భాస్క_రరామాయణం 
మంచెన 1300- కేయూరబాహు 

చరిత్రము 
విన్న కోట పెద్దన 1300. కావ్యాలంకార 

చూడామణి 

చమ్మువూడ శక్వవడు 1800= -. విక్రమనేనము 
నాచన సోముడు 1860. జ _త్తర హరివంశము 

వసంత విలాసము 
రావీపాటితిప్పన 1880. చంద్ర తారావళి 

మదననీజయం, 

వేములవాడ భీమకవి. 1400... కనిజన్నాశ్రయము' 
Lk 

(శ్రీనాథుడు 

చిమెర పోతన 
జీ 

జక్కయకవీ 

మడికి సింగన 

వల్లభరాయుడు - 

గ "రనమంతత్రి 

పవీలలమతి పిన 
లం వ 

వీరభ (ద్రుడు 

దూబగుంట 

"నారాయణకవి 

1400- (క్రీడాభిరామము 

"కాశీఖండము 

ఫీమఖండము 

కృంగారానై పుధము 

"పల్నా టివీర చరిత 

1405-1470 

1406-14292 

1420. 

హాదీవిలా సము 

భాగవతము 

వీరభ(ద విజయము ., 

భోగినీ దండకము . 

నారాయణశతకము 

నీక మార్కు చర్మిత్రము 

వాసిఫ్ట. రామాయణము 

పద్మ పురాణము 

1420. 

1430. 

1480-1470 
1440. 

"14501460. 

1480. 

“H80- 

వెన్నెలకంటి సూరన్న 1180. 
సందిమల్లయ్య-ఘం త్రీ 

సింగయ్య 

“కేఠనమర శ్రి 

1480. 

అందపికాశీతకము 

రసాభరణము 
అనంతుని ఛందస్సు 

శివలీలా విలాసము. | 

సారిళ్చం[ద్రో 

పాఖ్యానం 

నవనాథ చరితము 

ఎబైనునీఫారత అళ్వత 

మేథ పర్వము 7 

క్సంగార కాకీగంతేలము 

నాచి కేతూపాఖ్యానం 

కాం-శుఫురమవాత్మ్యం 

పంచ తంత్రము 

విష్ణుపురాణం 

(ప్రబో ధవం(ద్రో 

దయం 

వరావాపురాణం 

కాదంబరి 

పరత_త్త (సారము 



మనుమంచిభట్ట పహయలవణసారము 

కవిభల్లటుడు విక్రమార్క. చరిత్రము. 

లక్షణ (గ్రంథము 

నిఘంటువు 

కవిరాతసుడు - ఆదినారాయణ చరిత్ర 

| మధ్యయుగము 

పిడుపర్తి సోమనాధుడు 1510. బససవపురాణము 

(నీ కృష్ణ దేవరాయలు 1510-1530 ఆముక్తమాల్యద 

అల్లసాని "పెద్దన 1510-1585 స్వారోచిషయను 

చరిత్రము 

నందితిమ్మన 1510-1526 పారిజాతాపహరణము 

నాదెండ్ల గో పన్న 1517-1526 కృ ష్టార్డున 'సంచాదము 

మాదయ'గారి మల్లన _ 1517-1526 
పిడుపర్తి బసవకవి 1520. 

భూ నీటికవి . 1520-1580 

చింతలఫూడి యెల్లకవి 1520-1540 

(రాధామాధవ కవి) 

'సంకుసాలన్ఫసీంవాకవి 1525 - 

"తెనాలి రామలింగకవి 1525.1560 

1526- 

15830-1570 

ఆతుకూరికుమ్మరి మొల్ల 

అయ్యలరాజు రామ 

భద్రుడు 

1547-1515 

1550. 1580 

దోనూరి కో నేరికవి 

అద్దంకి గంగాధవ కవి 

పొన్నగంటి తెలగన్న 1550215680 - 
భంకరకవి ._ 1550-1681 

మల్లారెడ్డి 15601600 

పింగళినూరన 1560. | 

రాజశేఖర చరిత్రము 

(ప్రభులింగలీలలు 

కాళహాస్త్తి 

మాహాక్మ న్చ్రము 

రాథానూభవము 

తారక (బస్మా 

రాజీయము 

క వికర్ష రసాయనము 

ఉద సృటారాధ్య చరిత్ర 

పాండురంగ 

మహాత . నము 

రామాయణము 

సకల కథాసార 

సంగ హాము 

రామాభ్యుదయము 

బాలభాగవతేం . 

తపతీ 'సంవరణము 

యయాతి చరిత్ర 

వారిశ్చం(ద్రోషొ . 

ఖ్యానం 

పట్న(క్ర వర్తి చ ర్శిత్ర 

కళావూర్హోదయము 

(పస ను 
రాఘవపాండవీయము 

| కూచిమంచి తిమ్మన 

రామరాజ భూపణుడు 1560. 

తెనాలి అన్నయ్య .1565- 
మటు అనంత 

] భూపాలుడు - 

సారంగతమ్ముయ్య 

పింగళి ఎల్ల నార్యుడు 1602. 

చేమకూర వేంకటకవి 1680. 

ఎలకూచి బాలసరస్వతి 1630. 

Pm దమన కానన పరల నా నవ రాట నా సా నాాలనాలడ బడా ననా మడడను సానా మనన సమానా లాడ వసన పడప చా సస ల కనపడ గప సప సస బబ పాన పాడడడాసటీ్ 

హరిభట్టు 1650- 

కాకమాని మూర్తి 39 

నూతన కవి నూరన 1660- 

వెలగపూడి కృన్మకవి 16901717 

కందుర్తి వేంకటా. 16901717 
చల కవి 

సముఖము వేంకట 11717 

“ెడిమల్లి వేంకటపతి 1710. 

1715- 

వక్క_లంక వీరభ(ద్రకవి 1720- 

ఏనుగు లక్మణ కవి 17830. 

1736-61 | కస్తూరి రంగకవి 

. కూచిమంచి జన్షకవి 1740- 

339 

1590-1620 

వసు చరిత్ర 

సులతమణాపరిణయము 

1570-1610 కకుత్' స్థ విజయము 

వైజయంతీ విలాసము 

సారంగధర చరిత్ర 

తో భ్య చరిత్రము 

విజయ విలాసము 

రంగకౌముది 

వరాహ్మా మత్య్యపురా 

ణములు 

పాంచాలీ పరిణయం, 

 రాజువాహాన విజయం, 

బహులాళ్వ-చ రత 

ధనాఫిరామం, 

| విష్ణుమాయావిలాసం 

వేదాంత సార 

సంగ హాము 

మలినీమాధ వీయము 

మిత్రవిందా 

పరిణయము 

అహల్యా సంక్రందనము 
రాధికాసాంత్వనము 

సారంగధర 

జె మినీ భారతము 

చందాంగద చరిత్ర 

రుక్మిణీ పరిణయము, 

నీలాసుందరీ “పరిణయ 

మ్కు రాజశేఖర విలాస 

: మ్కు భళ్లౌనీ చరిత 

వాసవదత్తాపరిణయము 

గారీ కళ్యాణము 

రామ విలాసము 

ఛర్చృహరిసు ఫాషితము 

ఆనంద రంగరాట్ 

ఛందస్సు 

చంద్ర రేఖా విలాసము 



ఆంధ్రన ర్వస్వము 

అడిదము సూరకవి 

మంగళ గిరి ఆనందకవి 

దిట్టకవి నారాయణ 

ముదుపళిని 
(గ | 

తరరికొండ వేంకమాంబ 

పిండి పోలు లత శ్రణకవి 

మాడభూషి వేంకటా 

చార్యులు 

“1860. గోప్పీ పినాథ వేంకటకవి 

సొంఠి భద్రాద్రి రామ 

కృష్ణశాయ్ర్ 

మండపాక si 

శ్వరశా స్త్రీ 

మచ వేంకట కవి 

1750-80 « 

1760- 

1765.88 

1770. 
1780-90 
1790- 
1840- 

1840. 

1540. 

1840. 

1860. 

1870- 

1880. 

కవిజనరంజనము 

ఆం(ధ్రచభం(ద్రాలోకం 

ఆం(ధ్ర నామశేపసము 

కవిసంశయ నిచ్చేదము 

"వేదాంత రసాయనము 

ఇందుమతి పరిణయము 

ఆచార్య విజయము 

పరముభాెగవత చరిత్ర 

రామాయణ భాగవత 

స 

అనిరుద్ధ చరిత్ర 

రంగరాయ చరిత్ర 

రాధికా సాంత్వనము 

ద్విపద భాగవతము, 

రాజయోగ సారము 

వేంకటాచల మాహా 

ర్మమ 
రావణ దమ్మాయము 

(లంకాదహనము) 

సర్వకామదా పరిణ 

యము 

భార తాభ్యుద యము 

వ వాల్మీకి రామాయణము 

(నోపీనాధరామా 

యణం) శిశుపాలవధథ 

భగవద్దీత 

చిత్ర నీమ 

అనేక శతకములు 

మాలికలు 

శుద్దాంధధ్ర నిర్వ-చనని 

రోస్థ్యకుశలవ చ రత 

36 ఇ వెళ్ల 

గతకముల పటిక 
రు 

కని పేరు * కాలము శతకముల పేణ్ణ ' 

బద్ధెన 1070? సుమతి శతకము 
పండితారాధ్యులు 1170 శివత త్తగసారము . 
పాల్కురికి సోమనాథుడు 

యథావాక్కుల అన్న 

1180 వృషాధిప శతకము 

మయ్య 1240 సశ్వశ్వర ్ ధ 

శివ దేవమం త్రి 1290 శివదేవ శ 

రావిపాటి (తీపురాంతకుడు 1880 అంబికాశ 

వెన్నెలకంటి జన్నయ 1450 చేవకీ నందన శ 

వేమన 3 వమన ళ 

0m 1460 రఘువీర శ 

బమ్మెర పోతనానూత్యుడు 1400 నారాయణ శ... 
ధూర్జటి' 1580 [్రీకాళహ సిశ్యర శ 

తాళ్ల పాక అన్నమయ్య ప వేంకరేళ్ళర ఫ్ధ 
తాళ్ల పాక చిన్నన్న 1545 3 

| కంసాలి రుద్రకవి 15665 బలవదరీ శ 

కవి వాడప్ప ౨౨ కవి చౌడప్ప శ 
పరమానందయతి 1590 'సంపగిమన్న పరమా. 

క. నందు దత్తాతేయ $॥లు 
మారవికవి 1600? భాస్క_ర శ 
బొడ్డపాటి పరయ 1600 మల్లికార్జున, నూర్య 

శ॥లు 
౨  కొండయ 1600 తిరకాళవాస్టీ లింగ " 

శీల 

తేళ్ళవూడి క'సవరాజు 33 కళావతీళ.. 
పట్టాఫిరామ కవి ౫౨౨ వృజపంజర్క మరున్నం 

దన్క గువ్వలచెన్న శ॥లు 
గణపవరపు వేంకట కవి ఎ యమక 
నిమ్మల లమ్మణాచార్యుడు 33 ఏకా మలింగ శ 

ఎలకకూచి 'చాలసరస్వతి 1620 భర్హ హారి శ 
ెడిపాటి వం లా 

కవి 

టు నారాయణ 

కవి 

1660 రామచంద్ర కృష్ణశ॥లు 

33౩ 'అంజనేయళ 



కంచర గోపన్న 
య 

పుసులూరి సోనురాజ కవి 

1670 

1700 

(శ్రీపతి భాస్క_ర కవి 
39 

1710 

కూచిమంచి తిమ్మ కవి 17165 

గోగుల పాటి కూర్మనాథ 

కవి 

1725 

1780 

1750 

1724 

ఏనుగు లత్మణ కవి 

రావూరి "సంజీవ కవి 

అడిదము సూరకవి 

మలిగంటి సింగరా 

చార్యులు 

ఆణి వెళ్ల సీతారాముడు 

శేవప్ప కవి 

పావులూరి మల్లన 

329 

339 

39 

39 

౨ 
శంకర శంకరకవి 

పుష్పుగిరి తిమ్మకవి 

గంగాధర కవి 

సిద్ధరామ కవి (చెన్నయ) 

నోమేశ్వరారాధ్యులు 

39 

39 

39 

39 

32 

చెన్నాపగడ నాగరాజు ' 

ఊన్న వ ఆయోగానందుడు 

93 

నృసింహా కవి 1760 

క పొలెము సీంగనామా 

వాట్రాతి లత్మీనరసు 
పోచిరాజు వీరన్న 

39 

33 

1790 

దేవగుష్తాపు రామభద్ర కవి క 

43 

దాశరథి శీ, 

ఇందు బాలగోపాల, 

నందనందన కీలు 

చిత్త క, 

బళిరకటి వేల్పు ఊప 

మూక "వేంకటేశ్వర భ|॥1లు 

కుక్కు శ్వర ఫ్, 

సింహాద్రి నారసింహా స్మ 

భ_రృహరి న 

వీరనారాయణ ళం 

రామలింగేశ క, 

నీతాపతి క, 

జూనకీపతి శ, 

నృసింహ ఫ్, 

భదా(దిరామ న 

విష్షు సరో తమ శ, 
ల ఎం 

రాచవిడ శ, . 
డ్ 

సిద్దరామ ఫ్ర 

సోమనాథలింగ శే, 

గాణ సౌజన్యాఖ్యాన cp 

రాజగోపాల శ, 

కృష్ట cn 

నరసింహా శ, 

కోదండరామ కీ, 

భర్త ఎహారి అనందల 

వార్కి సౌందర్యల 

హారి కశl॥లు 

 భ్రవానీధవ ఈ. 
సాంబశివ శే, 

మానసబోధ్కచి త్తబోధ్క 

స్ట ' శరుక్కిణీపతి, మంగ 

భ్రగిర్సి భార్లసారధి 
థి 

ఫ||లం 

వరాహగిరి కొండాజు 

కొమరగిరి సంజీవ కవి 

పరశురామపంతుల రావ 
మూ రి 

లాలో 

"శేషప్ప కవి 

మల్లన యోగి 

రాచవేటి కవి 

సదానంద వరద రాజయోగి 

రాయభట్లు వీరరాఘువ కవి 

వా(డ్రేవుకామరాజు 

రామభద్ర కవి 

తీరుక్కు_డయూారి కృష్ణదాసు 

కాందూరి వేంకటదాసు 

కాసుల పురుపోత్తమ కవి 

వంగూరి నరసకవి 

ఎజ్జమిల్లి సూర్య (ప్రకాళక వి 

౨3 

33 

33 

93 

23 

39 

33 

33 

3) 

1810 

33 

వంకాయలహాటి వేంకటకవి , 

జూలూరి అప్పయ్య 

సన్ని ధిరాజు జగ్షక వి 

కానుకొ”ొలను నాయనప్ప 

అడిదము బుచ్చి చేంక 

(టాయుడు 

బుద్ధిరాజు కనకరాజు 

అమలాపురపు సన్యాసికవి 

మదిన సుభ(ద్రయ్యమ్మ 

337 

33 

33 

1816 

1820 

33 

1830 

33 

లకు బర్జ్బరలు 

జగన్నాయక క, 

శశాంకశేఖర శ, 

పరశురామ మనోహర, 

ఈదులవాయి ప్రరాధి 

నాయక (రామ 

స్వామి) ఫ|॥లు 

నృసింహ స్ట 

మల్లన యోగి స్థ 

గణికాగుణ (ప్రవర్తన 

తారావళి 

సడానంద వరదరాజ 

యోగి శ, 

కస్తూరి రంగ శే, 

33 

జూనకీపతి కే, 

కృష్ణ స్ట 

దీనచింతామణి శే, 

ఆంభనాయక్క హంస 

లదీవి, గోపాల, 

మానసబోధుభ క్త 
కల్ప[ద్రుమ శ॥లు 

(పసన్న రాఘవ స్ట 

హనుమచ్చతేకము 

మదనగోపాల శ. 

యదువంశభూప.ణ శే, 

రాజలింగ క, 

చింతగుంటపాలెపు 

రామ శ, 

ఫంకర శం 

శివ శ, 

పంచముఖుశ్క ముఖ 

లింగ, శివ విశ్వనాథాది 

ఫ॥|లు 

రఘునాయక్క “కేశవ 

క్ల న్లరా ఘవృరామకే॥లు 



ఆంధోస ర్వస్వము 

తరిగొండ వెంకమ్మ 

మత్తూరి అప్పావుమొదిలి 

పారనంది సశ్వేశ్వరళ్యాస్త్రీ 
ఫక్కి. వేంకట నరసయ్య 

మంత్రి ప్రగడ నూర్య| పకాళ 

కవి 

బండి చాపమ్మ 

తోట విజయరాఘవకవి 

వేల్పూరి వేంకటకవి 

మంచెళ కృష్ణకవి 
య x) 

ఘటికా దికవి 

దెళ్ల రామకవి 

కాంతానందయోగి 

రుంరూమారుతము వేంకట 

సుబ్బకవి 

సాహాబురాణ రామన్న 

ఊండుమూడి నూరపరాజు 

పాటూరి లఖ్మ్మీన్ఫసింహకవి 

చాలకృష్ణకవి 

కొమ(ర్రాజు రామలింగకవి 

తిరువాయి'పాటి రామాను 

మిక్కిలి మళ్లీ కార్డునక వి 

ఫూసపాటి లక 

కోటీశ్వర దీక్నీతుడు 
గురురాజక వి 

రటవరి వేంకటమం త్రీ 

మిసరగండ మునిస్వామి 

' వెండిగంటము గురునాథము 154 

1858 

1860 

చేకూరి సిద్ధయ్య 

నన 

రాదుకూరి శంకరకవి 

జయ్య 

33 

33 

33 

33 

1845 
బహుజనపల్లినీతారామాచారి 1847 

1850 

33 

39 

33 

త్రూ 

39 

33 

39 

వ 

33 

33 

33 

33 

39 

33 

53 

1840 కృష్ణ క. (ద్విపద) 
మాతృ ఫ్, 

(బహ్మపురివేంక కేశ్వరళ, 

కుమారీ శ, 

ఫీమలింగ కం 

మోనావీ క, 

పార్థసారథి న 

జానకీరామ శ, 

చేంకటనాగాధిపతి శ, 

శనైక్వర శ, 

కృష్ణుగురు శ, 

సుందరరాజ వెనకయ్య 

భ॥1లు 

కాంతానందయోగి 

రామ శ 

మూర్య నారాయణ వ 

సీతాపతి క, 

శ్రీపతి వ 

లత్మీనృసింవా ఫే 

వరదరాజ క, 

శ్ర గిరిమళ్లేశ, వీరభద్ర 
న 

చూడికుడుత (రంగనా 

యక) వ్ధ 

ఆచంట రామేశ్వర వ 

రాఘవ క 

చిరుతవజీరు క్ల, 

విట్టలేళ్టర శ, 

నే ర్త ఎవారి వ, 

రమామనోవార ళ, 

రఘురామ శ, 

సరస్వతీ శ, 
వేణుగోపాల క, 

(త్రిపుర సుందరీ శ్ర, 

ధీరర్ధీ శ... 

కూచిమంచి సోమసుందరుడు 

అల్లమరాజు సు(బహ్మణ్యక వి 39 

పరిమి వేంకటాచల కవి 

శిహ్టాస్వశాల్రై 
ఇం(ద్రకంటి చేంకటకని 

చిలకమ జ నారాయణా చా 

ర్యులు 

పలి పార్వతీశము 
య 

దూపాటి తితుమలాబారి 

వామ ర్ధి శేహగిరికాయకవి 

విజయనగరపు చెంగల్వరాయ 
కవి 

- మడాలి నంబ్బయ్య 
Q 

బృందావనము లత్మణ దేశి 

రుడు 

చిఠరావజ ల నూర్యప్రకాళకవి 
యి 

మండపాక పార్వతీశ్వర కవి 

తటవ రి కొండయ 

సందడి నాగదాసు 

రేవుల రామదాసు 

తాతరాజు వేంకటసుబ్బ 

దాసు 

1880 కొల్లం నీతారామకవి 

పాలెపు వేంకట సూర్య గో 

పాల కవి 

"పీకేటి -కాశిరాజు 

కొమజ్హైజు 'వేంకటశివుడు 

రఖభుపతుల రామమూా రి 

వంగిపురపు నృసింహాచారి 

పిట్టల రామయ. 

కావూరి వేంకటరామ కవి 

339 

33 

33 

1862 

1865 

39 

1870 

33 

39 

33 

33 

33 

39 

గుజ్జంకొండ భ_కృవత్సలుడు 18805 

నా 

నవా 

99 

కొప్పు లింగేశ్వర, భక 

చింతామణి శ లు 

సింహో(దిరామ్క పాపల 

మం(త్రి కృష్ణభూపతి 
లలామాది శ!॥లుం 

సంగమేశ్వర వ 

జ్ఞానప్ర కానూనాంబికా! 

వేంకటాచల రమణ శ 

చేణుగోపాల శాల ఫ్య 

రామరాఘవ శ, 

ముకుంద న్స 

మదన గోపాల శ, 

శ హారి క, 

దీన చింతామణి శీ, 

గోపాలకృష్ణ నీతారా. 

మాడి ళ॥1లు, 

రామ్క మల్లేశ్వర శ॥లు, 
(నీపత్సి లఖ్మీనారాయ 

ఇ శ॥!లుం 

మహిజామనోవార క, 

చక్రపాణి శ, 

(శ్రీరమాకాంతరంగ ఫ్య 

శౌర్కీ వల్లురి గోపబాల 

శ॥లు. 

కేవ శ, 

"రీపాల రాజలింగ శీ, 

భావబోభ రసాయన శీ, 

సుబుద్ధి న 

ఆంజనేయ శీ, 

సనాభనాయక శ 

గ్రీనిమిసాంబికామణి :p 



మందపాటీ రామకృష్ణ కవీ 

బొడ్డు లమ్మీనారాయణ 

ఫక్కి_ అప్పలనరసు 

దామరాజు లక్ముణదాసు 

ముదాల గురుస్వామి 
లు 

తిమ్మరాజు శ్పేరకవి 

ముడుం బి. చేంకటరామ 

నృసింహావారి 

జయంతి "కామేశ్వర కవి 

నూతులపాటి సుబ్బ కవి 

చెలికాని చెల్లయమ్మ 
య 

దేవాదుల "పెద్దన్న 
టు 

అదంకి చేంకటాచార్యుడు 
యు 

" రాయూారి లఖ్మీరామదాసు 

దచ్చీరు నరసుకవి 

33 

33 

33 

39 

వో 
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(శ్రీరామ వ 

“కీాలాఫురి భు 

కోమార శీ, 

సీతారామ శీ, 

నరసింహా శ, 

(శ్రీ రఘురామ, 

రామ శ॥1లు, 

1890 _జానకీవర న్మః 

ముదిగొండ శంకరారాధ్యులు 1900 భావలింగ శీ, 

భ్రాద్రిరామ న 

పార్ధసారథి జానకీ 
శ॥లు. 

ఉమామహేశ్వర శ, 

నీరజూరు శ, 

శ్యామలాంబా గ్ 

కలువాయి శో, 

ఆత్మా 

అరంలు 

(గంథ (శచురణములు 

(రిజహ్టైరు ఆఫ్ బుక్స్ వారి లెక్క_లనుండి) 

సంవత్సరం ఇంగ్లీషు తమిళం తెలుగు 

1910 ర21 6m 486 
1920 451 775 486 
1930 77 1160 779 
1940 418 — 10603 ర్శి0 

2107 8970 2281 

(పక్క_ను కనుపరచిన అణా కాసు 

బొమ్మ (పభుత్వ నాకౌములలో 

ఆంధ భాహకు గల స్థానమే 

కాక ఇతర బేశభావలకన్న (ప్రా 

ముఖ్యము “తెలియబరచును, 

"దేశీయ భాషలలో 'తెలుంగునకు గల స్థానము 

వరుస సంఖ్య భాషపేరు మాట్లాడువారు వంతు 

1. హిందూస్లానీ 71,547,000 2కి 

2 బెంగాలీ 58,469,000 189 
తి "తెలుస 26,374,000 9.3 

(1981 సం॥ జనాభా లెక్కల ననుసరించ్చి 

అటుకొండ యిటుకొండ ఆరెంటినడువు 

నాగుల్ల కొండలో నాట్యమా కేటి 

దివ్యసుందరనాగ ! చేహియన్నాము, 

కసి పెట్టి మ'మ్మెపుడు కాపాడవోయి ! 

త 
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తంధరసర్వస్వము 

సాహత్యానుబంధములు---8. 

తెలుగు నోట వంగ నాహెత్య ప్రాభవం 
(శ్రా జొన్న లగడ సత్య నారాయణమూార్తి ఎమ్. ఏ., బి. ఎల్, 

విషయ సంగహము:___సాహిత్యాంగణమున ఆంధ్ర 

వంగమాతలకు పరిచయము... ప్రఖ్యాత వంగననలాకారులు -__ 
వేంకటపార్వతీశ్వరకవుల ఆంధ్రికరణాలు, ఆంధ) |ప్రచారిణీ 
గ్రంథనిలయ (ప్రచారం--సరస్వతీ (గ్రంథమండలి, అద్దేపల్లి 
అక్మణస్వామి నాయుడుగారి కృషి ఇందు జొన్నలగడ్డ 
సత్యనారాయణగారి కార్య నిర్వహణ, అనేక ' ఉద్భింథములను 
అనువదించుట- విశ్వభారతి, వంగ విశ్వ కళాపరిషత్తుల (పళ _స్టి= 
విదేశ విశ్వ విద్యాలయములలో పంగ భాషాబోధనము-_వంగ 
హిందీ సాహిత్యముల సన్నిహిత త్త్వము-__గిడుగు రామమూర్తి 
గారు ఆంధ్ర)ివంగభాషల చెలికారమునకు చేనినసేవ__ మాగంటి 

అన్నపూర్ణా దేవిగారి వంగభాషా పరిచయము, నవలానువాదములు- 
గోపాలరెడ్డి, డాక్టరు కాకర్ల శకుంతలాదేవి, శివళంకరశాశ్తి, 
చక్రపాణి (ప్రభృతుల యా సంస్కృతి వై కుంఠరావు, 

శోభనా దేవిగార్ల రవీంద్రుని వంగనవలల యాంధీ)కరణ-. రవీం 
ద్రుని (కొత్త పోకడలు-చి త్తరంజనుని సారస్వతనేవ- 
ఆంధు9లు గమనించవలసిన విషయములు... 

-స్తాహిశ్యాంగణమున ఆం(భ్రవంగమౌాతలకు పరిచయము 

ముప్పదేండ్లకుమున్సు ఆరంభమాయొనని 'తెలుపవచ్చును, 
బంకిమ్చంద్రుని రచనలాకాలమున వంగసీమయందు మిగుల 
(పశ స్టినందినవి. అతని నవలలు మొట్టమొదట హిందీ 
కర్గ్ణాటకాదిభావలలోేసని కి అనువదింపబడినవి. వానిని కర్ణా 

టకమునుండి ఆంధధ్రీకరింప గడంగిన 

ఆంధ (ప్రచారిణీ (గంథ వారు శ చేంకట పార్వతీశ్వర 

నిలయం. కవులు. 1912 లో ఆం(ధభార 

వేంకట పార్వతీశ్వర తిని తమ “యాంధ్రపచారిణీ (గ్రంథ 
కవులు నిలయి” పీట స్థానమున అధివసింప 

జేస్తి వీరు తమ సారస్వతారాధనము 
“నారంభించిరి. కాలకమమున వీరు వంగవాజ్మయమున 

(ప్రవేశము నందిరిక “పాంచకడీజే” రచించిన అపరాధ పరి 

శోధక అను నవలను, రవీంద్రుడు రచించిన . గోరా "అను 
నవలను ఆంధ్రికరించిరి పిమ్మట రాజమహే టాం[ద్రవరమున 
(నీ ఆద్దేప ల్లి లక్ష్మణస్వామి నాయుడుగారు సరస్వతీ గంథ 

మోడలిన ee వంగు మహ త్త ర్త మును" (గ్రహ్ిం 

చిన థ్శాలికావును వంగసాహితీ "సందేశమును ఆంధభూమి 

యందు వినిపింపవలెనని వీటు నిశ్చయించిరి, $s ఆంధ్రప్రచా 

రిణీ (గ్రంథ నిలయిమందును * సరస్వతీ [గ్రంథమండలి ” 
యందును వంగశారద ఆత్మ(ప్రతిబింబము నవలోశకించినది* 

ఆంధ్ర వంగమాతలీ మహాస సంస్థలందు ఒండొంటినెటిగి వ 

వెలువమును ఎంతో చెలికారమున వజలినవి. 

ఈ (గ్రంథ నిలయములతో చాల్యమంచే. సంపర్కము 

నందు భాగ్యము నాకు కలిగాను. నాడే సాహితీ జీవి 

తము నారంఖించితిని, 

(గ్రంథములను ఆం(ధ్ర దేశమునందు వ్యాపింప జేయగోరి ఈ 

(గంథనిలయములవారు నా చాల్య( ప్రయత్న ముల కుత్చావా 

(వోత్సాహములు (పసాదించిరి. 

బహువర్ష ములు సరస్టుతీగంథ మం 
డలియందు (ప్రధాన (గంధక ర్షనె 

అచేక నవలలను నాటకములను, 

కథలను సరస్వతీదేవికి -కాన్మ_లుూగా 

జొన్నలగడ్డ సత్యనా 

రాయణమూ ర్తిగారి 

వంగభాషా కృషిఫలము 

బంకిమ్ చంద్ర, ద్విజేంద్రు రవీంద్ర శరచ్చం(ద్రుల రచనలు 
(ప్రపంచ (ప్రఖ్యాతిని బడసినవి, వంగ రచయితలదెస సమ_స్ప 

వీములును గ “రవదృష్టిని సారించినవి, వంగవాబ్మయము 

. విదేశ ల. బోధింపబడుచు వచ్చెను, 

పాశ్చాత్యులు కొందు విశ్వభారతి 

యందును వంగవిశ్వకళాపరిపత్తు 
లందును వంగము నభ్యసించి మాతృ 

కలందలి గంఫీరభావములను వాద 

యంగమము గావించుకొన దొ? 
గిరి, ఆంధ్ర పండితులలో అనేకులకు వంగభాహయందు 

పరిచయము నందవలెనను మక్కువ కలిశాను, కాని వంగ 
'సంఘమందు వీరు మసలకపోవుటవలనన్వు వంగభాపాభ్యాస 
మునకు వలసిన వ్యవస్థలు తెలుగునీమలో లేకుండుటవలనను 
వ్యావహారిక వంగవాబ్బయమును వీరెబుగజా లపై రి. 

వంగ సారస్వత 

విఖ్యాతి ఇతర సీమలం 

దును వ్యాపించినది 

కాని 
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కీ, శే, గురుదేవుడు 

విశ్వకవి రవీంద్రనాథ టాగూరు. 

వీరి యుతోహామున్సు జీజ్జాసయును(ప్రశేంసనీయములు, 
. వంగ హీందీభావలకు సన్ని హీతసఖ్య ముండుటచే, (ప్రధాన 
వంగ (గంధములు తొలుత హిందీలోనికి పరివ _ర్ధనమగు 
చుండును. వంగ హిందీ (గ్రంథములను సమ్ముఖమున నిడి 
కొని ఆంధ్రసోదరులు కొందజు వీని నాం ధ్రీకరించుచు 
వచ్చిరి. వీరి యాం(ధ్రీకరణమును విమర్శించుట నా (పస్తు 

తొశీయము కాదు, 

(ప్రపంచమందు (పళ స్తినందిన వాజ్మయముల పోకడల "నెటు 
గక ఆంధ వాజ్మయము తోొంటిపుంత ననుసరించి పోవుట 

గాంచ్చి (ప్రస్తుత యుగధర్మము వాం 
గిడుగు ఇంచిన చలనము దానికి కలుగజేయ 

రామమూర్తి నేవ గృతనిళ్చయు.డైన ఆంధ మహా 

పండితుడు శ్రీ గిడుగు జేంకట 
రామమూ_గ్టి తన క _ర్హవ్యమునకు అక్క_"కున పరిచయయను 
వంగభాహయందును బడస్కీ సునీతకుమార (పభృతుల సఖ్యము 
నంది వారివళ విశేవభాపా పరిశోధనము 'సలివీ వంగవాణి 
కిని ఆం[ధ్రశారదకును సముచిత వెలి కొరమును చేకూర్చు 
టకై విశేషయత్నము నొనరించెను, 

వంగ'దేశమున కొంతకోలముండి నిజేశునివర్తె నంగవాబ్మ 
యమున చక్కని పరిజ్ఞూనమునందిి అరనిందఘాగోష్ తన 

వంగసాహీత్య [ప్రోభవం 

అర్థాంగికి లిఖించిన లేఖలను సరళా జేవి నవవర్ష స్వప్నం, ఇవి 
గాక వివాహమంగళం మొదలైన (గ్రంథములు ఆంధ్రీకరించి 
భారతాంబను 'సేవించినస్తే ఆం(ధభారతిని నైతమునేవించి, 
యశ స్టిలకరయెన నీమంతినీ చూడామణి శ్రీ) మాగంటి అన్న 
- ఫూర్షాటేవి ఆం[ధ్రమాత్ గళనీమ 

మాగంటి అన్న యందు శమంతకమణియై తేజరిల్లిన 
పూర్ణాదేవినేవ ' ఈ సోదరి అకాలమున దివంగత 

యగట ఆం(ధ్రుల దురదృష్టము, 
భారత వియత్తలమునుండి తట్టాలునరాలిన ఈ నక్షత్రము 
మరల తెలుగతేల్లి కడుపునబుట్టి, ధర్మకేత్రమున తన క ర్హవ్య 
మును తాను నిర్వహి ంచును గాక |! 

తెలుగుతల్లి బిడ్డ డాక్టరు -కాకర్గ శకుంతలా దేవి__ క్రీ 
కళాశాల (ప్రిన్సిసాలు-.వంగజనయితత్రి "పెంపుడు బాలికయె, 
విదుపీమణిధ్రమై వర్ణిబ్ణుచున్నది. _ ఇరువురు తల్లుల కీమె 

భావికాలమున చెంతేని నేవవేయ 
జాలునని ఆశపడుచున్నా ము, శ్రీ 
గోపాలరెడ్డి సోదరుడు మొదలయిన 

వాట  వంగసీమయందు కొంత 
కాలమువసించి వంగభావ. నభ్యసించి వంగమహిమను 
బహుభంగుల తమ నీమయందు వ్య క్రీకరించుచుండుట ముదా 
వసాము* కారుమారి వై కుంఠరావుగారు శోభనా బేవి 
గారితో కలిసి రవీంద్రనాథుని “ఇంటాబయటా” మొదలయిన 
(గ్రంథములు సులభమైన వాడుకభాషలో ఆం ధ్రీకరించినారు, 

శకుంతలాచదేవి, 

గోపాలరెడిగార చేవ 
(a ఉం 

వేంకట పార్వతీశ్వరకవులే కొక్క తమ అనువాదముల 
వలన ఆంధ్రుల మన్న ననందిన ఆంధమనీషులు శ్రీపొద 

కామేళ్ళ్యరరావు తల్గావజ్ఞ ల శివ 
వంగ శంకరశా స్ట) ఎలమంచిలి శీర 

(గంథానువాదకులు ములు గారపాటి ఆంజనేయచాదరి, 
కౌతా శ్రీరామశా స్ట్రి, చక్రపాణి 

(పభ్బతులు, క్రీ శే, అక్కిరాజు ఉఊమాకాంత పండితులు 
తర్క_సాహిత్య వ్యాకరణ పండితులు 3 వీరు శాంతి నికేతన 
మందలవరచుకొన్న సంస్కృతి వీర పల్నాటి చర్నిత్ర సంప్ర 
తించి దానికి వ్రాసిన ఉపోద్ధతంలోే కనబడుతుంది, 

రవీంద్రుడు సంచల మెజుగని సం(పదాయమున "కన్న 
డును అంజలి ఘటింపలేదు, అన్య భాపాసంపర్క_మువలన i 

. 
(క్రొత్త పోకడలెటిగి మాత్ఫ భావ ఘనతరకశ క్లినందునని 
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ఆంధ్రసర్వస్వము 

అత జెబుగును, ఆంగ్ల సాహీ తీనుండి అవూర్యాంశేముల 

నాతడు (గ్రహించినాడు, శుద్ధ శ్రోత్రియులై న వంగపండితులు 

తనను దూషించినను అతడు పాటిం 

రవీంద్రుని కొత్త పక తన సాహితికి (కొత్తవన్న్ని 

పోకడలు 'తెచ్చుకొనుచుం డెను "కావుననే 

అతనివలన వంగళారద ఎనలేని పొయలును వెెలయజొచ్చి 

నది. ఆంగ్ల్గమందలి ప్లాంక్ వెర్సును వంగ రచయితలు 

పలువురు అనుకరించి విజయులై ర. ఆధునికాంధ్ర కవులు కొం 

దబు వీరి దృష్టాంతము కై చూపునిలుపుట సంత్ మకరము, 

సాహితి (స్రవంతిని బోలినది పోయిన కొలదిని [కొత్త 

నీరు చేరుటచే క్రైవలిని విశాలమగుచుండును. నూతన శబ్ద 

సంపర్కము వలనను నవ్యభావ బాంధవ్యమువలనను వాబ్బ 

యము ఘునతర దార్ల న్రమున్కు సౌస్థవమును బడయును, 

నవ్యశ డికి అనుకూలమైన నడకను 

ఛాహప కాంథీంచును ; నూతన నియ 

మావళిని అవలంవీంచును, (పపంచ 

భాసా చరిత్రము లను పరీకీంచి 

నపుడు ఈ విషయము స్పస్థ్యముగా 

(పాత నియమములను 

విడిచినను [కొత్తవి 
పాటించవలెను. 

మానసగోచర మగును, ఆంధ్ర యువకు నీవిషయమును 

గుర్దించుట 'సంతోవకరము, సహ(్రాబ్బములకు మున్ను 

సృృష్నియైన శ షు భందోనియమముల నే అన్ని వేళలందును 
ఉపా ౧౧౯౬ 

నడు వాటింప నక్క_రలేదని వీరు (గ్రహించిరి, కాని 

కొ త్త తెరువును |తోొకి_నను రవీం|దాదులవరతె నూతన క్రొ Ce E 
నియమాళిని అవలంవించుట ముఖ్యమని వీరిలో కొందజు 

గుర్టింపశైరి® నీతి నియమములు 'లేనిమాట పిచ్చికూతయని 

వీళిజుగలై రి. పరిజ్ఞాన రహిత మైన అనుకరణముగాని అను 

'సరణముగాని అనువాదముగాని అంధ (క్రియయని. వీరు 

(గ్రహించియుండవసినది, 

చిత్తరంజనునకు ఆంధ్రులు రాజకీయాంగణమందు అను 
చరులైనట్లు సారస్వత కేదారమున కాలేదు, వంగరాజు 
కీయవేత్తలు సాహిత్యోపాసకులును అయిరి. _ చిత్తరంజ 
నునకు కవులందుకూడ ఉన్నతస్థానము కలదు. ఈశని 

క సాగర సంగీత్ * గంభీర భావ 
బంధుర మైనది, మన  యువకవు 

లీతని రచనలను పరిశీలించుట పొడి, 

చిత్తరంజనుడు. 

నీచపు చాస్యవృ త్తి మనచేరని కూరత 
మాతృ దేశ సేవాచరణమ్మునం 

దసువు లర్బణ సేసినవారి పార్థివ శ్రీ 2 Je 

ఛెలువారు చోట్క ., 

శీళి రి ఈ ఇ 4 6 6.8 కశ 4 4 

దదుదౌర్త సమాధి మృ త్తికన్ 

? జ ణా 
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_సాహిత్యానుబంధములు-9. 

తెలుగునాట హిందీఛాషపా ప్రాభవం 

(గ. మోటూరి సత్యనారాయణ, 

దక్షిణ భారత హిందీ (ప్రచార సభ (ప్రధానమంత్రి, 

సషయ సరగహము “హిందీ. తెలుగు భాషల 

పురాతన సంబంధము -నై జాం పరిపాలనలోను, విశేషయా | త్రికుల 

కారణముగాను తెలుగులో అరన్బీ, పార్సీ, ఉర్దూ, మరాఠీ 
మొ॥లగు భాషా శబ్దముల కలయిక---ఇట్టి పదములు 5000 

లుకుపైగా---వీటికుదాహరణముగ ఆపదములుతో కలిసిన 
వచనము హిందూస్థానీ ద్వారా, పార్సీ మట్టులను పేరుతో 

వచ్చిన సంగీతము, Pree oN హిందూస్థానీ 

నాటక కంసెనీలు=-రామదాసు, (ప్రతాపరుద్రీయచరిత్రలలోని 

హిందూస్థానీ పదములు---ఏకైక జాతీయ భాషకై హిందీభాషా 

(ప్రచారం---హిందీ భాషా భివృర్ధి-హిందీ తెలుగు అనువాద 

ములు---తెలుగువారి హిందీ రచనలు--దకీణ భారత హిందీ 

ప్రచార సభవారి కృషి--అంధులై న సుప్రసిద్ధ హిందీ కవులు £ 
 మోహనలాల్, పద్మాకరుడు, వల్లభాచార్యులు, కృష్ణరావు మొద 

లగువారు, 

ప్రాందూస్టానీక తెలుగుగల 'సంబంధం చాల పురాతన 

“మైనది. వందలకొలది సంవత్సరములనుంచి కాక్స్ (ప్రయాగ 

మొదలైన యాతా వెళ్ళి వచ్చేవారి 

ద్వారాను నిరంతరం 'ేశాటనంచేసే బైరాగుల మూలంగాన్యు 

తరతరాలనుంచి యంధ్రాలకోసం ఒక (పాంతమునుంచి 

మరొక పాంతమునకు తిరిగిన నైనికల మూలంగాను హీందీ 

"లేక హిందూస్థానీ శబ్దాలు "తెలుగులోకి వచ్చినవి, 

రాజ్యంతో కెలుగుచేశానికిటన్న పురాతన 'సంబంధమువల్ల . 

హిందూస్థానీలో వాడబడే పార్సీ. న 

వీ సా. ఆనే 

'సలాలకు 
థి 

నిజాం, 

తెలుసభావకో అతుక్కుని పోయినాయి, 

ఫబము అరబ్బీమాటం యే ఎవరూ నమ్మరు, 
(లు 

(త్రంగా వుంటుంది, మన పొరుగుననున్న నిజాం రాజ్యంలో 

“ఉర్లూ” యే (అంటే పార్సీ లిపిలో వ్రాయబడిన హిందూ 

స్టా) రాజభాహ కావడంవల్లన్యు ఆంధ్రదేశం నిజాం (ప్రభువుల 

పాలనలో ఎంతోకాలం వున్నందువల్లను మన కచ్చేరీల. 

లోనూ అంగళ్ళలోనూ వందలకొలది శబ్దాలు తమ సుతా 

పొన్నీ, జూతినీకూణా విడిచిపెట్టి “తెలుస, భావశీద్దాల్లో 

కలిసిపోయి గాయి, 

రోజూ మనం. 

వాడుకునే * రైతు” 6 బ్రేబ్బు * పార్సీ శష్టాలంతు బాల విచి 

జ్ ఉ శ్రర చేశమునుండీ ఆంగ ధ్రదేశమునకు 

వలసవచ్చిన అనేక మహమ్మదీయ కుటుంబాలు హిందు 

వులలో బుంచేలీ, రాజపుత్ర కుటుంబాలుకూడా హిందూ 

వ్ భాషా 'సంపర్కాన్ని “పెంచి పోషించినవని "చెప్ప 

వచ్చు. మహారాస్త్రుల సంపర్క_ం౦కూడా మనకుకొంత 

హిందూస్థానీ శాలను తీసుకొని వచ్చినది. మధ్య పరగ 

కాలకో es పరగణాలకు ఉత్తర 'సర్మా_రులనుంచి 

వెళ్ళుతూ వస్తూవున్న “తెలుగు 'కుటుంబాలుకూడా ఈ 

హిందూస్థానీ సంపర్కా_న్ని పోషించినాయి, 

_శతెలుగుభావలో ర్వృ000 కు పెగా హిందూస్టానీలో 

ఇల్లిపోయే మాటలున్న వని అంచనావేయబడినది. ఈ 

మాటలు తెలుగులో వాడికే ఇవి పరభాసా శబ్దాలని 

తెలియడమే కస్టం. ఇది రుజువుచేయడానికి ఈ ఆ 

(వాసీనది ae తీసుకోవచ్చును, 

“ “కతు” కు భూమియే ఆధారం 

“కామందు” ఏ * ఆసామి” మైనా “జమీందారీ” లో 

వున్నా లోవున్నా, ఆతడు 

దున్ని నా “తరీ? సాసచేసినా * ఇజారాి పాడుకున్నా 

6౨ తే” భూమికి 

“జరీబు? క సర్యాఖరి 

6 ముక్తా” కు ఒప్పుకున్నా అతడికి “రోజూ” * మున్సబు * 

తోట్రే Ne తవాన్సీలుడారు ” తోట్సీ * అమల్లారు ” తోట్సీ 

ఎంతో. పని వుంటుంది. “ కవుళ్ళు ’ * కత్తులు ' లేకుండా 

పని జరుగదు. * కైఫియతు” లు ఇచ్చితీరాలి, “ దర్ధాస్తులు ” 

అర్జీలు ' తప్పవు * ఆసామి” 

( ఖుద్దు న హీజ” కైతే ఈ బనా* యించిన న్ “దావా” 

అతను “నిశానుదారు” డైనప్పటిక్సీ “ 

గ బర్తరఫు ర్ట కావచ్చు. 

6 చాతుబరి* అయి 

లైనా ఇశారా ” 

మాద 

ఎన్ని వేసినా “ ఆఖర * కు * ఆసామి” మోద * హంగామా” 

ఏమో'లేకుం డా విడిచి పెట్టవచ్చు. “ వాలా. “ఆసామి? 

కి అన్నీ తంటాలే. అతడు ఎంత “హుసారు ”గా వున్నా 

అన్ని టికీ థ్ పర్వా { చెయ్యాలి. “పరాకు” గా వుంటే 

“తకరారు”. * నిఖార్చు ” “శతు” ఐనా ఈ ఖరారు” గా 

మాట్లోడలేడు, (ప్రతిదానికి * ఆదుర్దా * “ఆదర 

క్ష మున్న్సబు * వాయిదాలు 

పడాలి, 
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ఆంధోసర నము 

చాదర ’ చెయ్యకపోతే అంతా * ఆఫత్తే, *ఆసామి* కి 

“హామేపహె’ ఏదో “హడావిడే’ * అలగా” జనాన్ని 

గురించి చెప్పనే అక్కరలేదు. * అలగా” వమనిషినిచూ స్టే 
6 ఆడేజాూరద్ బడేజూవ్ ’ అని * జగడం’ చేస్తారు, “ఆమోనా ” 

సామానంతా “జబక్టనస్తీ? గా “జప్తు” చేయిస్తాడు, 
“జామీోి? నిస్తానన్నా “వచా” యించి * జులుం” 

చేస్తాడు “జాస్తి దబా” యిస్తే *రూడించి” 

5 కూటాఖోరని *, * దగల్ బాజి *” అని తిజ్తాడు, అతడు 

పడే * జంజూటం ? ఇప్పనక్క_రలేదు. అతని * అవా ల్లీ స 

లు చెల్లవు. అతనికి అన్నీ “తంటా? త న తకరాళ్ల ” 

హాక్కుకోసం పోట్లాడి తే అన్నీ : ధకా్కా మొక్కలే న్? 

అతడేమాట మాట్లాడినా *దఫావళతే *. * అమానతు ’ గాకూడ 

“నాసా? పుట్టదు క్ తఫిరీకు * కూడ ఇచ్చుకోలేని 6 వి్క్కా 

పకీరు*, అతనికి ఎవడూ * తరపుదారీి*ి చేయడు; 

న కుమ్ముక్కూ * రాడు, పేద *వైతు” మిద * హుకుము ” 

చలాయించడానికి అంతా * కామందుి" శే; (ప్రతివాడు 

* ఫత్వా * ఇచ్చేవాడే, * అమోిరు * ఐతే అతడికి 

క్ మహాళ్ళు ') 6 పూజేలీ* లం న్రంెటే అందరు * సలాములు’ 

చేసేవారే, అందరూ అతని “తాలూకా” * ఇలాకా *లవాలే, 

అతడే 

6 కనాము "అ కోసం అతని * కిల్లా ’ చుట్టూ క | 

తిరగే వాలే ఆయన “కోరీ? మిద “జండాికు 

వంగి వంగి * సలాము” లు చేయడానికీ ఆయనమిద 

“ సాడుపుశానీ * చేసేవాడికి శా స్టీ చం! “తయ్యారు” 
అయ్యేవాళ్ళే, “కామ కావాలని * కపూమదు మేసే నేవాళ్ళే, 

“సర్కారీ గుమాస్తా” లు అతడికి * తా బేదార్లు న 

ఘంట” క వచ్చి 6 డోహుకుము * అంటారు, 

లోని * సా నుంచి “కాటా” వేసిన బస్తా”. ఒకటి 

తోలికేచాలు; అతడు * నఫా నుకసాను ” లను తెలియని 

వాడైనా * ఫకీరు” ద్వారనుంచి * పాదుషా" వరకు మాట 
చెలామణిఅయి తీరుతుంది. 

ఘంట 

€ కళ్ళం 7 

6“ ఎతబారీ* మిద నడిచే “వ ననే. 
అతను, ఎంతమందికి *బాకీడారు డో ఎన్ని “తనఖా” 6 దస్తా 
-వీజు *లు వ్రాశాడో, * చిఠాలు " 

ఇదంతా 

“ ఆవర్షాలు ” 9 “ఖాతా? 

స్తే “లెక్కలు ఎట్లా వ్నూయో, జ *ి స్తీ కఇరసాలు” 
అయిందోలేదో, అతను * పౌయతుచారో ష్ హా న 
ఎవడేకికావాలి, మామూలుగా చె “బడాయిి ని బట్టి, 

నాట'కాలువేన్తూ 

కథ నడుస్తూ వుంటుంది. అతను 

“ఈమాన్చారా “నోల్మాలు” చేసేవాడా అనే గొడవ ఎవ 

డిక్సీ వుండదు, . 

డాబు ను బటి 
ఇ ee 

“ఎతచారీ’గా పోయే “ఆసామి” మిద అందరికీ 

“భరోసా రయ, అతడు ఎక్కడికీ వెళ్ళినా ఈ చలాియిం 

చుకోగలడు, అతను * బజారు *లో బయలుదేరితే * 

బాజూ * అనేకమంది * నౌకర్లు *. “మిఠాయి ’ దుకాణానికి 

వెళ్ళితే ఏ “మిఠాయి” అయినా * లడ్డూ, హల్వా, జిలేల్రీ 

పకోడీ బూందీ, కోవా రోటీ ఛూరీ చపాతీ, పరోటా" 
ఏదైనా * ఇశారాచే స్టే” చాలు * దుకానుదారు ” డు ఇంటికి 

ప పేస్తాడు, ( దర్జీ 3 దుకాణానికి కబురు 4 పంపిస్తే ' చాలు, 

“ కమోజు కో డనీ పొయిజామ్యా లంగా, జుబ్బా వా 

రాలు ఏ“దుస్తుి ఐనా “చముకీలు’ వేయమన్నా వేసి 

తయారుచేసి పంపిస్తాడు, 6 కంసాలీ కార్ధానా ' లో ఏ 

నైనా 6 మూజువాణి * ఆర్లరు ఇచ్చినా బాలు, 

“పాంజేబ్బు చేడీ, బాజూబంద్కు కమరుబంద్కు పట్క్కా 

జూక్యాా నత్తు, బుళాక్తీ కంథఠి; జిగినిలు, కిమ్ముతు ఎంతైనా 

సే “పరా ” లేకండా పంపిస్తాడు, “కిరానా” “పబారీ” * 

కొట్లలో కరమున ఖర్జూరం ఆలుబుఖార్యా గుల్ కంద్), 

దాల్సీనవెక్క, ఏ “మసాలా” సామానులె నా “కఫాయత్తుగా 

వచ్చి పడతయి, ఇదంతా * దర్జా ' మోద జరిగే సమాచారం). 

హిందీ సాహిత్యం తెలుగువలెనే చాల ఆధునికమైన 

సాహిత్యం, (పొనీనతీమ సాహిత్యంలో హిందూస్తానీ 

సంగీతం ద్వారావచ్చిన భజనలు, ఠుమ్రీలు తప్పితే ఎక్కువ . 

తెలుగులోనికి రాలేదనే చెప్పవచ్చు. కాని హిందూస్తానీ 

“పాటలు ఫార్సీ మట్టుల నేపేడతళో ఎన్నో ఆం(ధ్ర దేశంలో 

(ప్రచారములోనికి వచ్చినాయి. ధారవాడ్ కంపెనీ అనే 

పేరుతోనూ ఫార్సీ కంపెనీ అనే నామంతోనూ 40, 50 

సంవత్సరముల [క్రిందట ఎన్నో కంపెనీలు తెలుగుదేశంలో | 

ఊండేవారు. వీరి (పదర్శనాలవల్ల 

తెలుగుదేశప్రు పాటలు సాహిత్యం బహుభాగం హీందూ 

స్తానీ పలుకుబడికి లోబడిపోయిందని ఒప కోవాలి. రామ 

డాసులో పొడబడే గవాయిపొాటలుు (పతాపరు| ద్రీయం 

"మొదలై నటువంటి నాటకాల్లో ఉండే హిందుస్తానీ సంభావ 

ణలు ఆం ధవోశంలోని జనసముదాయం విని ఎంతో హార్షి 

స్తునే వుంటుంది, 
శ్ 



గత 25 'సంవతృరములనుంచి భారత భూమినందంతటికి 

జాతీయభాహబఒకటి కావలెనను ఉరగ్టేశంతో హీందీ భాషా 

(ప్రచారం జరుగుతూనుంది. వాడుకకు -కావలిసినభాష యే 

“కాక్క హిందీ పరీక్షలుద్వారా మంచి హిందీ సారస్వతం ' 

కూడా "తెలుగు దేశంలో వ్యాపకానికి వస్తూంది, వందల 

కొలది యువకులు హిందీలో. మంచి పాండిత్యం, సంపా 

దించి తెలుగఫాపుకుకూడా . సేవచేస్తున్నారు. గత 20 

సంవత్సరాలనుండి హిందీభావలో కథాస్మమాట్ని' చెప్ప 

దగిన (పేవొచందుని కథలు, నవలలు ఎన్నో తెలుగులోనికి 

అనువదింపబడినవి. (ప్రతిరోజూ హిందీలోవచ్చే రాజకీయ, 

ఆర్థిక, ధార్మిక విషయా లనుగురించిన వ్యాసాలు విశ్వవాణి, 

విశాలఖారత్ , సరస్వతి మొదలగు ప్మత్రికలనుండి “తెలుగు 

ప(తికలలో తద్డుమూ అవుతున్నాయి, హీందీలోని (ప్రసిద్ధ 

ధార్మిక (గ్రంథం తులసీ రామాయణంకూడా తెలుగులోనికి 
తద్డునూ అయింది, 

కూందీలోనుండి తెలుగులోనికి అనువాదం చేయడమే 

కాకుండా ఎంతోమంది తెలుగు యువకులు పాందీఫాపులో 

కూడా తెలుగ సారస్వతాన్ని అనువదిస్తున్నారు. హీందీ 

మాధ్యమంతో ఆంధ్రప్రశ స్టిని జొ త్తరాహులకు తెలియ 

పరచడం వీరి ఉద్దేశం, “తెలుగులోని ఉత్తమ సారస్వ 

తాన్ని క్రమక్రమంగా పాందీలోనికి అనువదించి (ప్రచురించడం 

కోసం దక్షణభారత హిందీ పచారాసభ వారు ఒక (ప్రణాళికను 

తయారుచేసినట్టు తెలుస్తున్న ది, వ్ర కృషివల్ల ఎన్నో 

తెలుగు (గ్రంథాలు హీందీలోనికి రావచ్చు. 

ఈ త్తర ఫహీందూదేశం వలసి పోయి అక్కడనే స్థావర 

'మేర్చరచుకొని హిందీభావను సేవించిన మహామహులెంతో 

మందున్నారు, అందులో, (ప్రసిద్ధక వియగు మోహాన్ లాల్ 

భట్ పద్మాకరుడ్కు గచాధర్ భట్, గోరీలాల్ మొదలై న 

వారిపేర్లు చెప్పతగినవి, సి, వై. చింతామణిగారి కొడుకు 

కృష్ణరావు (ఐ.సి.ఎస్ హిందీలో ఎన్నదగిన కవి, ఆంధ్రో 

త్త ములైన వల్లభాచార్యులువారి సంప్రదాయానికి కుటుం 

చానికి సంబంధించిన వేలకొలదిమంది హిందీకి అపారమైన 

సేవచేశారు. 

కరుణానిధి యా 

పరమేశుడుంశే 

(శౌర్యము జగతిని 

ఏలగ నేలా! 

'శొంతమున్గూళిని 

దో ర్రగనేలా 1 

నార్ల వెంక పేశ్వరరావు, 



1గంథాలయ ములు 

స్రసంతానములలో6 [బళ న్తీ గాంచి 

ఖిలము గాకుండునది ధాత్రి. గృతియకాన 

కృతి రచింపుమ మాకు శిరీషకుసుమ 

పేశలసుధామయో కుల బెద్దనార్య. 

విషయ సంగహము :-ఉద్యమములన్నింటికీ జీవ 

దాయకమైనది (గ్రంథాలయోద్యమము--పూర్వపు మన (గ్రంథా 

లయములు---18868 సం॥ లో విశాఖపట్నమున మొదటి సార్వ 

జనీన (గ్రంథాలయ స్థాపన=-మన (గ్రంథాలయోద్యమము-__ 

అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య, సూరి నరశింహశా స్త్రి, గాడి 

. చెర్ల హరిసర్వో త్తమరావుగార్లు మొదలై న ఉద్యమనాయకులు-- 

(గ్రంథాలయములు---గోడల పై వార్తలు (వ్రాయట---ఆంధ్ర (గం. : 

థాలయసంఘము 1924 లో రిజిష్టరుచేయబడుట-గంథాలయో 
ద్యమమున ఆంధ్రుల అఖిలభారత నాయకత్వము. వయోజన 

విద్య--(గంథాలయ యాత్రలు, (ప్రచార ము--.(గ్రంథాలయములు 

ఆంధ్రుల అభివృద్ధికి చేసిన 'సేవ--అముద్రిత (గంథములు-- 

పట్టికలు---ఇతర వివరణముల్లుు, 

|| 
డ్రుద్యమములన్నింటికీ జీవదాయక మైనది, జాన 

దాయకమైనది (గంథాలయోద్యమము. (గంథాల 

యములు మహాపురుషులబోధలను చిరస్థాయిగా 
చేయు సాధనములు. (గంథా 

పరిచయము లయములను ఫారతీయ భాం 

డాగారములసి (పాచీనావా 

ర్యులు వ్యవహరించుచుండిరి. ఉత్క్భృుష్టములెన 

వైజ్ఞానిక ప్రాంతములని (ప్రసిద్ధిచెందిన (పాచీన 

"దేశ ములన్నింటిలోను (గంథాలయములు విలసి 

"లెను... శైగ్రాసు నదీతీరమువలె గంగాతీరము 
జ్ఞానకూలంకవము, నెలునదీ నాగరికతవలె 

' గంగానదీ నాగరికత ఆకులుదోడిగి పూలుపూసి 

నది, (గంథసంప త్రీ గలిగి విజ్ఞాన తేజస్సు, 

సంస్కృృతిచందికలు వెదజల్లీనది. అమరా 

వతి, తకుశిల, నాలందు శకాళీలలోసి (గంథా 

లయములకు చీనా జపాను చేశ ములనుండి జానా 

ర్థులు వేలకువేలు వచ్చెడివారు. మొగలాయి 

పాదుపాల కాలములో (ప్రాచీన పార్చీ, అరబ్బీ 
గంథములు వేలకువేలు వారిచే సంతరించ 

బడెను... అకృరుచక్రవర్హి తన (గంథాలయ 

ములో 25000 (ఖల్బ్ర వాతపు స్తకములను, లక్ష 

లాది ధనము వ్యయముచేసి "సీకరిం చెను. ఢిల్లీ 

పాదుపాలు సిర్భించిన (గంభసిలయములు ఢిల్లీ 
సామ్రాజ్య విచ్చి త్తితో బొఢ్ నవాబుల పరమ 
మయ్యెను. 1857 నాటిమహా విస్థవమున ఏటిలో 

త్ శా 



కొన్ని గంథములు 'నించీనవి. కాలరాకుసి 

కాహు'తె నవి వోగా, నాదర్హా- ఫీరోజ్ల దండ 

యాత్రలలో కొస్నె నశించిపోయెను. "శేవీంచి 

నవి తర్వాత ఇంగ్లండు జర్నృసీదేశ ములకు కొని 

పోబడెను. ము త్రముమోద . ఒక నాడు అత్యు 

న్నతస్థితిలో నున్న భారతదేశము పారతం|త్ర్య 

మునకు బలియగుటచే చాని పమిత్రసంస్థలన్ని యు 

తణించి పోయినవి 

ఆం|ధచేశ మున ఆంధవాజ్బ్మయాభీవృద్ధి నంది 

నప్పటినుండిన్ని (గంథాలయములు హోవింపబడు 

చుండెను. ఆర్యావ ర్తములో బౌద్ధయుగమునాటి 

గొప్ప సంఘారామములలో, మన ఆంధ్రదెశ 

ములో పేరెన్నికగన్నది (శ్రీపర్వత సంఘారా 

వుము.' ఈ సంఘారామము నందు నాగార్జునా 

ఇార్యులను స్యుపసిద్ధపండితుడు 1 బౌద్ధనుతమునక 

సంబంధించిన (గ్రంథములు చేకూశ్చెనని సియ్కు -ఈ 

'పర్వతసంఘారామము, గొప్పు 

గారముతో విలసిల్లిన 

మల్లంపల్లి సోమ ేఖరశర్మగారు “అమరావతీ 

స్థూపములు ' అను తవు గంథమున (వాసిరి, 

పు సక భాండా 

వజ క స్యు' పకత్వము కా 

(పాచీన జైనులు ఆం|ధ చోళరాజ్యములలో 

అనేక జై నబస్తీలన్సు మఠము 

లను స్థాపించి, అందు అనేక 

(గంథసిలయములు నలకొ 

ల్సి. 

ఆంధ్ర దేశమున 

(గంథాలయములు 

శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు 

కాలమున పలు పాంతములలో (గంథాలయము 

లున్నట్లు, పెద్దన “భరమై తోచు కుటుంబరతణ 
కుగా...” అన్న పద్య భాగములో “ తాలీదళ 

సంపుటషపకరకాంతారంబు” లనుటవల్ల, తెలియు 

చున్నది. క్రీ శ. 16 వ శ॥న. ఆంధ్రనాయకుల 
ఏలుబడిలో ఆంధ్రలిపితో (వబాయబడిన సంస్క 
తాం|ధ|గంథములు తంజావూరున సేకరింప 

బడెను. 'తెనాలిరామకృష్లుని కాలమున అనేక 

(బాహ గ్భహములలో గంథాలయము లుండి 

నట్లు, పాండురంగ మహాత్మ ఫ్రములో సగమశ ర ఎ 

హ్ సక థాండాగారంబు నిజభర్తృ హాస్తాంతరం 

'బున.... * అనిచెప్పిన [గ్రంథాలయ వర్గనవల్ల, 

నూహింపనగును, పూర్వము మతేక ర్హలు (గంథా 

లయము లకు 

సాపు. 

కాని సు 

మారు 1750 
నుండి 11780; 

వరకును (త్ర 

రామపురం 

(సరం పూర్) 
హషనరీలు, 

తమ మత వ్యా 
శ్రీ అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య, 

ఆంధ (గ్రంథాలయోద్యమ నాయకులు, 

ఆంధ) దేశ దివ్యజ్ఞానో ద్యమ నాయకులు, 

_ బెజవాడ, 

రకు '(పకటిం 

చిని పుస్తక 

ఇ. 347 



ఆంధోసర్వన్వము 

ములు కొన్ని ఇప్పటి (బ్రిటిమ. మ్యూజియములో 

నున్నవి. (వ్రాత పతియే ఆధారముగా పెట్టుకొని 

పుస్తుకమంతా బాకు వేయించి అచ్చు పెయిం 

చిరి.  దీనిసీబట్టి మనకు ముద్రణ్శాగంథములు 

18వ శ తాబ్చినుండి యున్న వనవచ్చును. నున 

యుగమున  తెలుగుఫావకు అచ్చు అకురములు 

1806 వ సంవత్సరమున తయారుచేయబడినవి. 

దీనితో అఆంధ్రగంథములు 
చేటీ మన అచ్చు పడుటకు (ప్రారంభమై 

(గ్రంథాలయములు నవి, చరిత పరిశోధనలవలన, 

వాటి స్థాపన _ఆంధధ్రదెశమున ఈయుగమున 

చలకొలబడిన మొదటి [గం 

భాలయము, 1886 వ సంవత్సరమున విశాఖపట్న 

మున స్థావితమైన * సరస్వతీనిలయ ” మను సార్వ 
జనీన [గంథధాలయము., దీసి స్థాపకుడు ఒక ద 

ఉపాధ్యాయుడు. ఈతసికి మన 

చరిత్రలో సుస్థిరమైన స్వశ్హాసనమున్నదది. ఫిమ్ముట 

కడపజిల్లా పులివెందులలో సరస స్వతీ (గంథాల 

యము బయలుదెరనది. 1890 వ సంవత్సరమున 

గుంటూరు జిల్లా ఒంగోలులో సి, వి ఎకా. 

థాలయము ఏర్పజెను. 18వ శ తాబ్బమున ఆరం 

ఖించిన ఈ ఉద్యమము విశాఖపట్నము, కడప, 

గుంటూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలకు (నాకీపో 

యెను. 1900 సంవత్సరమున గుంటూరునందు 

సాహిలీసంఘుము, రాజమహేం[దవరమున ఏేశ 
లింగ స పుస్తక భాండాగారము ఉదయించినవి. చె 

జాము ప కృష్ణ చేవరాయాం ధ్రభాషా 

నిలయము ” వంచ ట్. అదేసమయమున 
రాష్ట్రాందోళన, దేశీయ _వందేమాతరోద్యమ 
ముల ఫలితముగా నూతన బేజము. 'రాష్ట్రమున 
ఏకసింపసాగినది, దీసితో గంథాలయములు 

పఠనమందిరములు వెల్లి విరిసినవి, . 

(గంథాలయ 

(గం 

'వేంక శేశ్వరశా స్ 

జ్ 
“నవు 

(గ్రంథాలయ యాలు, ఉత్సవములు, ఉప 

న్యాసములు, (ప్రచారక[పదర్శనములు, భజనలు, 

న యోజనవిద్యావ్యాపకముద్వారా ఆం|ధదేశ 

పకా “ గాంధీయుగమయు న 

(పతి యువకుసి ఆకర్టిం చెను, 

మన (గ్రంథాలయములు జూతీయత శేశెల్రి ర. జ్ణాన 

జాతీయోద్యమములకు "కాండ రగిల్సి, సిరుత్చాహు 

చేయూక లకు (పోత్సాహమిచ్చి, -ఈ 

ఉద్యమనాయకులు  దీసిని 

దేశములో (పముఖభూమిక ధరించునట్లు చేసిరి 

ఆం[ధులు నిర్వహించిన ఉద్యవమములలో జీవించి 

వికసించి, చెశమునకంతకును మార్షదర్శక మైనది 

(గంథాల యోాద్యమమే ! దీసి కీ ర్లివంతమయిన పరి 

ణామమునకు కారణభూతు లె న అయ్యంకి వెంకట 

రమణయ్యగారు (ప్రశంసార్హులు. వీరి కృషికి 
యా 

సూరి నరసింహనా.న్హ్రి, దినాకొ బహుదూర్ 

సర్ మోచర్ల రామచం[దరావ్రు బేశోదారక, 
య థి 

ఆంధరత్న. మొ॥ నాయకళిఖామణులు జయ 

పురం, పానగల్లు, పోలవరం మొ॥ జమిోాందార్ల 

కృపి. దోహదమయ్యెను. వీకేకాదు బేశములో 

దశదిశలా [పవారము (ప్రముఖులు దీసిసి 

చేసిరి. ఇప్పటికి మాశేపల్లి రామచం[దశొన్రీ, ” 
గాడిచెర్ల వారిసరోో్టో త్తమరావు, వావిళ్ల 

శరణు రామస్వామి 

చౌదరి లేతలి సత్యనారాయణగార్ల వంటి 

త్యాగుల జీవితములు. ఈ ఉద్యమమున కంకితము 
చేయబడినని. పూర పు చెవాలయములు, [గ్రామ 

సంఘములవల వ్రప్పుడు గామములు ధర 

(గంథాలయములు ఈ రెండు |పాచీన (పతిస్థాప 

నలయొక్క.. సానము ల్మాకమించినవి, మన 

[గంథాలయముల నాధారము చేసుకొని సంఘ 

మానవసేవ వేయుట ఆచారమైనద్, 



“స్వార్థమునశీంపచేస్కి ప 

పకార బుద్ధి నభివృద్ధిచేసి, 

జాతీయత కివి మన సమో 

పమున గీటు రాళ్లవలె 

నున్నవి. ఉదేకపూరితు 

లెన చేశ సేవా దురంధరు 

లక్కు కాం[గాస్వారికి సా 

ఛారణముగా అవీ ఉప 

న్యాస వెదికలు, నూత్న 

సృష్టికి అవి వీజముల నా 

టును. సంఘమునకు (గం 

థాలయము కేంద్రముగా 

నున్నది. ఇప్పుడు మన 

గంథధాలయములు పతి 

“కాపళనమునకు, రాజ 

'కీయ చర్చలకు సమిష్టిగా 

సిలయములై నవి, జాతీయ 

జీవితమును (పతిబింబించు 

చున్ని. అసలు అపి 

(గామములకు విద్యాపీళ 

ములు |! ౨. 

ఏ-చేళలింగముగారి పు 

సక ఛాండాగారము స్త్రీ 

ఈనాటి నవీన యుగ 

మునకు పునాది వేసినవి. 

"లావ, 

(గంథోలయములు 

గ్రంథాలయము దేవాలయములో స్టోపించవచ్చుననుటకు ఇదియొక నిదర్శనము, 

సీర "సంస్క రణాభి ములకు మరింత బల మిచెను. స్రీలు వీరి రద 
స స 

"దేశములో నూతన నలు ఎక్కువగా చదివిరి. పంతులుగారి సిద్ధహాస్త 

గంథాలయములు,. వికాసము కట్టించెను. సీరి ము (స్త్రీలను సంఘసేవకురాండ్రుగా మార్చినది, 
ఇ 

శ్రీలు + రచనలు ఇంటింటవెలస్రిచదు దీనితో (స్రీ ఉద్యమము విజృంభించెను. చిలక 

. శారీజద్యమములు. వనరులను తయారు చేసెను. నుర్దివారు _పజాసాహిత్యము సృష్టించిరి. ఈ 

ఆ జోన 
ల్గ 

Sra. మ శి రా a న ప 

తృన్ష గంథాలయ మార్చు [గ్రంథ లయములకు స్త్రాలకు సంబంధము 
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హ్ అంధ్ర నర్వస్ ti 

అ కలత 

5 జు కాల్లు » ఇ ల న్! పైనరావాడు (దక్కను లోని నై స్త్రీలే 
wr ns యన 

Sar కారి ia 1 డ్ర్ ay జస న్ గిరు చె స్వే ౦౬ పురుషులు సామాంజై 

కులు. (పజాసార స్వతము, స్త్రసారస్వతము 

పక ముఖమున అభివృద్ధి చెందసాౌాగినవి. స్త్రీలలో 
(శ్రీమతి శ్ బత్తుల కామాతుమ్మ, అట్లూరి 
"వెం ంకటసీతమ్ము కాంచనపల్లి కనకమ్మ, రావూరి 
మెకటసుబ్బమ్ముగార్లవంటి పండితురాం[డును, 
కె వయ్యితులును, కళా ధ్యాపకురాం[డును "మొదల 
యమున మేధాసుపన్నలు వెలనిరి, సిరతురాస్యు 
లగుటచే హం. జనుల ఉపయోగ 

నకె పురాణపళనము, జంగముకథలు, భాగ 
వరము "మొదలగు స 
బయిన మార్షముల ననుసరించి కొందరు (స్రీలు 
క్ఞానవ్యా పిసి ) చేయుచున్నారు. (గ్రామపారిశుద్ధ్య 

(పయత్న ములు, బహుమతి 

పరీక్షలు, (గ్రంథముల (ప్రచు 
గోడల వార్తలు రాద (ప్రయత్నములు జరి 
(వాయుట* వరి ముఖ్యమైన వయోజన మోజనవిద్య - పద్యావ్యాపకమున ౩ కొన్ని 

సంచార (గంథాలయ గంశాలయములను తాళ 
పీట్రికలు పాఠశాలను నడివిరి, నెల్లూ 

రులో గోడలకై రంగురం 
నుల సున్నముతో వార్తలు క్లు ప్రముగా (వాని 
కూూడలితో (ప్రజలు చ దువ్రకొనునట్లు చేయుచు 
న్నారు ఈ పద్ధతి చాలా బాగుగా పనివేయుచు 

(గ 9 థాఅయములు = 

న్నదీ, ఛాలొమందీ వార్తలు 'తెలుసుకళోనుట 

కుపకరణము. -ఈ జ్ఞానవ్యా పక కార్యక మభాగ 

ముగా ఆంధ్రదేశమున కొన్ని [గంథధాలయముల 

యొక్క_ ఆదరణక్రింద “ సంబార  [గంథాలయ 
వెటికలు”, [గంథాలయములు లేసి చుట్టుపక్కల 

(పాంతములకు పంపబడుచున్న వి. (పక్వేకముగా 

[గంథధాలయముల సిర్వహింప లేనట్టి, నిర్వహింప 

వాంఛ లేనట్టి (గావుములకు సంచార్మగంథాలయ 

వేటికలు మిక్కిలి ఉపయోగకరములు, కుప్పంలో 

భారతీసంవార [గంథధాలయము, వెడసనగల్లులో 

(శీరామ(పసాడు [గంథధాలయము గడప గడపకు 

పుస్తకముల గొనిపోయి en బహు: 

ళముగా చేయుచున్న వి. పతి ఆంధ 
[గంథధాలయమునకు, ఆ పాంతమున శే గార చుట్టు 

(పుక్క-ల (గాముములతో సంబంధముండుట సర్వ 
సాధారణము.  పెదపాలం సేవాశ్ర మమునారు 
పడవలలో (పుయాణీకుల' సాక ర్యార్థము' పుస్త సక 
నిలయ మేర్చరి-చినారు. (పభుత్వసహాయమున్న 
బరోడా (గంథాలయములతర్వాత, స్వయంపో 
షక లైన ఆంధ్ర దళ గంథాలయము బే ఈ చెశ 
మున (పథానస్ధానము వహించును, 

గంథాలయములకు భననములవలెనే (గంథ 
వర్ణ క రణమునూ (పధానమైన అంగము, ఇ౦గ్రాండు 
అమెరికాచేకములందు, (ప్రత్యేకించి పుస్తకము 

లను విభజించుటకు. ముఖ్య 
(గంథాలయములలో  మ్రుగా రెండువిధముల విభా 
(గంథవర్లీ కరణము గపుపద్ధతి వాడుక యందున్న . 

ది. అవి సర్వజనా మోదము 
ను 'వొందినవి, మొదటిది డాక్ట్ర ర్ డలాయీా 
అనునాతసి డెసిమల్ లేక షు పదతి ; "రెండ థి వది కట్టర్ అనునాతసి వి నకు బిపి చి ఢి 
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గాక ర మెరీల్ పద్ధతులు గలవు, అమె ఈ ఉద్యమమునకు [పాతిప 

నాయన పై రెండుప ద్ధతులను విళితముచేసి ..... సంఘమువారి బెజవాడయందున్న రామ 
నవీనపద్ధతి - శర్పరచెను. ఊాసపిజరోడో టు కృషిఫలితములు- మోహన ధర్ష్మగంథాలయ 
ముత అనతతో పెట్టిరి ఈ పద్ధతి నాంధ్ర భారత దేళశనాయకత్వము మువారు చిలకమ ర్తి లత్నీనర 
(గంథముల కనువైన మార్చులతో" బెజవాడ సింహముగారి అధ్యవత[కంద 

రామమోహన (గ్రంథా థాలయమున 17 సంవత్సర [పథమ ఆంధ్రదేశ [గంభాలయ |పతినిధులమహా 
ములకు పూర్వమే అవులులో పెట్టిరి. మిక్కిలి సభ జరిపి ఆం[ధదేశగంభాలయసంభు మనువేర 
పయోజనదాయకముగా అనుభవములో నున్న నాక శఇాశ్వతసంఘమును స్థాపించిరి. 1860 వ సం॥ 
ఈ పద్ధతిని ఆంధ్రదేశ [గంథధాలయను. లనుస 19 ఇం. ఆష్ట క్రింద ఈ సంస్థ 1924 వ సంవత్సర 
రించుచున్న వ్, మున రిజిష్టరు చేయబడినది. ఈ సంఘమువారు 

తాలూకా (గంశాలయములును, మాండలిక [గంథధాలయ [పవారకులను తయారుచేయుటకు, 

శేంద (గంథాలయములును ప శ్లెటూళ్ల,(గామగ్రం పల్లెటూరి సమస్యలలోను (గ్రంథాలయ పాలనల 
థాలయములపని సమాకరణము చేయుచున్నవి. లోను తరిఫీట్ సిచ్చుటకు విద్యాలయమును 1926 

గుంటూరు జిల్లాలో బ్యాంక కాలువమీద పడవతోని సంచార [గంథాలయము, - 

351 



ఆంధసర్వస్వమ 

లోనడివిరి, ఈ సంభు 

పతమున 

లయ సర్వస్వమను 

ష్మతికను, [ప్రచురణ 

లను వెలువరించుచు 

న్నారు, వేళు, 1914వ 

సంవత్సరమునకు పూ 

రపు పరిపాలనా 

విధులలోకి (గంథాల 

యము రాదను [పభు 

త్వవై ఖరిని, ఆందోళన. చేసి మార్చి వేసిరి, 

తెలుగుదేశ మున అనేక పురపాలక సంస్థ 

లు, పంచాయతీబోర్లులు, (గంథధాలయములను 

నడుపుచున్నవి. 1914 వ సంవత్పగమున 1693 

(గంథాలయములున్న ఆంధ్ర దేశమున ఇప్పుడు 

1000 8 పైబడి (గంథభాండాగారము లున్నవి, 

ఆం|ధదేశ(గంభాలయ సంఘుముయొక (వోత్స్చా 

హమున ' [పథమ అఖలభారత (గంథాలయసభ 

కూర్చ బడినది. దాసికికూడా ఆం. చే, (గం. సం, 

అయ్యంకి "వెంకటరమణయ్య గారి 

కాఠ్యదర్శిత్వమే ! మన సంస్థ నాయకత్వము, 

(వోత్సాహము[క్రింద అఖలభారత (గ్రంథాలయ 

సమావేశములు బెల్లాం, కలకత్తాలలో జరిగను, 

మహారాష్ట్రము, 

[లతో 

కార స్ట్దరి స 

పంజాబు, వంగరాష్ట్ర్రముల 

వళ్ళు పాతుక పోయిన (గంథాలయములకు విత్త 

నములు నాటినది మన "తెలుగువారు. రాష్ట్రయో 

ద్యమముల సమికరణము చేసి దేశయోమద్యము 

నడుపు వజసంకల్పముతో అఖిలభారత (గంథా 

లయ పషతిక్యాపచురణ (ప్రారంభించి ఈ ఉద్యమ 
మునకు ఆం[ధులు అభిగామినులైరి ! అలయిక 

లేని ఆం్యధ్రదో సేవకుల _ కృషి మన ఉద్యమ 

రిక్త? 

హిందూయువజనసంఘ (గ్రంథాలయము, ఏలూరు. భవనదాత శ్రీ మోతే గంగరాజు జమీందారు 

(పాశ స్త్యమునకు దారితీసి అమెరికా లెబరీ. 
జర్నల్, హిందూ మొదలయిన షతికల అభినం 

దనములకు (ప్రశంసలకు పాత్రమైనది, ఇటీవల 
ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘమునకు సరంతభవన 
మేర్చరచవలెనను భావముదయించగనే పట 
మటలంక వాస్తవ్యులు కొమా ౧ సీతారామ 

య్యగారు వేయిరూప్యములు విరాళ మిచ్చిగి 
ఆ ధనముతో పటముటలంకలో 1 యకరము 

భూమి కొనబడినది. * అందు భవనము సిర్భించు 

టకై (పయత్నముచేయబడుచున్నదనసి తెలుసు 

కొసి సంతోషీంచుచుంటిమి. 

[గంథధాలయములకు సిర్మాణశ క్రి ముఖ్యవిశే " 

వము, కారి కులకు, వ్యవసాయిక జనులకు అను 

కూలవుగు [గంధాలయములు మనదే మున 

ఇంకావ్యా వీలోసికిరావలెను. 

(గ్రంథాలయములుు ఇవి [గామాదుల [గాహకత 

నిర్మాణ 'కార్యకలమము, కనుకూలముగా నుండవలత 

జ్ఞానోదయము ను. ఏటికి (ప్రభుత్వము తమ 

ఆరోగ్య వ్యవసాయక శాఖా 

(పచురణలను ఉచితముగా పంపి (వోత్సహింప 

వలెను," నేటిపిల్లలవై రేపటి దేశ భవిష్యత్తు, 



ఆభారపడియుండును. అందుచే [గ్రంథాలయము 

లు వీల్ల లనిషయమై ప్రత్యేకశ్రద్ధ ఫీసుకొనవలె 

ను. ఇందుకు చితపటములు, బొమ్మల పుస్తక 

ములు, ఆకర్ష వంతమైన రచనలు ఉపకరించును. 

(గంథధాలయములు విజ్ఞానక శ ములుగా, సన్ముగ 

ముగానుండవలెనని వేరుగా చెప్పుట అనవసరము, 

వయోజనవిద్యావ్యాపక ము ఎంతో అవసర 

మున్న మన దేశమున (గంథాలయములు మ్యూజిక్ 

లాంతరుల ద్వారా, ఉపన్యాసముల ద్వారా, 

ఇంకను బొమ్మలతో కంటిని పాటలతో మనస్సు 

ను అరికట్టి, అజ్ఞానులకు జ్ఞానోదయము కలిగించ 

వలెను, [గంథధాలయము స్థావించుటతోడనే పని 

పూ _ర్థిఅయినట్లుగా ఛావించగూడదు. [గంథాల 

యములోని పుస్తకాలు అక్క-డివారు ఎక్కు, 

వగా చదివేటట్లు చేయవలసియున్నది. అందుకు 

"సాధ్యమైన ఉపాయమేమనగా (పత్మిగంథాలయ 

మునకు అనుబంధముగా ఒక సమితి ఏర్పరచి, 

ఆ సమితి సమావేశములందు [గంథాలయముల 

లోసి పుస్తకములను ఆధారముగా చేసుకొని 

చదివినవారిచే ఉపన్యాసము లిప్బించవలెను, 

వయోజనవిద్యా వ్యాపకము, (గంథాలయోద్య 

మములను--గాంధీమహోతు డు చేశీయాద్యమము 

లుగా పరిగణించిన నేతపనివాం[డ సంఘము, 

హరిజన సేవాసంఘములవళ_మూలమూల లకు 

వ్యా ప్తినొందించన'లెను, కాలపరివర్తనతో చేశ 

పరిస్థితులుకూడ మారును. నప్నప పద్ధతుల నను 

సరించి మన "కార్యము నెర వేర్చుకానవెను. 

విజ్ఞానవిల సనమున కై జ్ఞానజ్యోతిని పజ్వలి 

తము చేయవలెను, పదిసం ౦వత్సరములలో నూటికి 

ఒక వంతు విద్యావిషయికాభివృద్ధి చూపిన మన 
9? 

45 

ప్రభుత్వము వారు చేసినపనికి, కార్యదీతు. 

గల [గంథధాలయసేవకులు పడిరె రెట్లు తుణములో 

సుళువుగా చేయవచ్చును. . ప్రపంచములో ప్లా 

డవవంతు సిరతురాస్యుల గలిగి, అయిదవవంతు 

వి స్తీర్తము గలిగిన వున ఛారతదేశమున వయో 

జనవిద్యాప్రచారపు టవసరము వర్షించుటకు 

ఛాపూపరిమితి వాలదు. ఈ నవోదయవేళలో 

వెక జాతీయోద్యమముగా (గ్రంథాల యోద్య 

మమును పునరుజ్జీవింప చెయవ లెను, 

తెలుగు జిల్లాలలోని గ భాయముతి పట్టిక, 

జిల్లా లేక పంతము, గ9౦ంథాలయముల సంఖ్య, 

విశాఖపట్నము 23 

తూర్పుగోదావరి gl 

పశ్చిమగోదావరి 137 

కృపా 104 

గుంటూరు 209 

నెల్లూరు ల్ 

కడప 11 

కర్నూలు 29 

బళ్లారి 6 

అనంతపురం లి 
చిత్తూరు రి 
నిజాంముండలము 5] 

ఇతర |పాంతములు 10. 

మొత్తము (గంఖాలయముల సంఖ్య 781 

(. ఆంధ్రదేశ (గ్రంథాలయసంఘమువారిచే 1989 లో 

(ప్రకటిత మైన పట్టిక ననుసరించి, 
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ఆం్యధ్రసర్వస్వము 

2. గృంథస Se 
“eee (గ్రంథములు 

విజ్ఞాన వ్యా పికి మూలా భారము సద్ద్రంథ 

ములు, సద్ద్రంథములను చేకరించుట సత్కాళ్య 

ములలో నొక్రటి. (గంథ'సేకరణ న... 

పూర్వము నుండియు గలదు. 

పూర్వము మనవారు తాటియాకులమాద 
సన్నని బ్రనువగంటములతో అశురములను 

చెక్కె_డివారు. ఈ చెక్కడము క్రమేణా ఒక 
haa పరిణితి నొందినది. ఆలేఖనమున శే 

“ (బాయుటి అని ' వాడుకలోనికి వచ్చినది. 

ఉగంథములను (నాయునారు “వాయసకాండి 

అచ్చు (గ్రంథములు రాక పూర్వము, 

తాతతో కట్టబడు తాళపత్ర (గ్రంథములు 

ఇవ్వా వృలోనున్న రోజులలో వాడబడు “ చదువు 

క టి పెట్టు ” అన్న మాటలు ఇంకను వ్యవహారిం 

పుబడుచున్న వి. పూర్వము ఉత్తరములను 

గార Mls (వాసెడివారు, ఈ 

“కమ జ వ్యవహారములో లేఖ అనే అర్థము 

సిచ్చుటైకై ఇప్పటికీ ఉపయోగించబడు చున్నది. 
కర మాదగాని లోహము 

"చెక్కిన చి త్తరున్రలను తడిమట్టి మాదనో లక్క 

పలక మోాదనో ఒత్తిన అది అంటును, ఆరిన 

తరాష్రత స్పష్టముగా నుండును. దాసిని “అచ్చు” 

అనెడివారు. వమునము వినాయక చవితి పండుగ 

నాడు ఉపయోగించు మట్టిపతిమ "ఇట్టే 

అచ్చుతో చేసినదే... దీనికి 

“ ముదణ ” మందురు. కానీ ము[దణ ఆరోజు 

అలో  (గంథములకు ఉపయోగింప. కుండిరి, 
ఇప్పతి ఆచ్చువేయ పద్ధతికి పూలను తా 

అదే. 

యిది, 

మోాదగాసి 

సంస్కృతమున. 

వల్లీ ంతురు, 

కొందరు [గంథములచివర 

మనవారు పూర్వము వేదములు, అవమురము, 

సంత చెప్పుకొని - నల్లీంచెడి 

వారు. ' వేదములు ఇప్పటికీ సంత చెప్పుకొని 

కావ్యములు 

స్వర (పథానమైనవగుటచే సంప్ర 
దాయము చెడకుండా వానిన క్లే వల్లించవ లెను, 

అనేకులు సంత చెప్పుకొన్నవారు లకలాది 

పాటలను, పద్యములను వల్లించగలరు.. కాస్, 

హా యమం పురాణాది (గ్రంథములు, కొతు 

ములు వి స్తరిల్లిన కొలది విరివిగా (గంధ (వా. 

రము అవసరమై, చానితోవాతయున్న్నూ (గ్రంథ | 

సంచయమున్నూ (పథాన స్థానము వహించినవి, 

ఆదికవి వాలికి శు రచించి 
ఫల|శుతిలో, పఠించిన వారికిన్ని విన్న వారికిన్నీ , : 

_శుభ్శపావ్సి కలుగునని చెప్పి దానిని లిఖంచు 
వారిని గూర్చి * యే లిఖంతీవాచ నరాస్తేషాం 

వాస (న్ర్రీ విష్ణ వే ” అని చెప్పీ 

యున్నాడు. 

“ ఆరూాథఢవుతి మల్లికా 

ర్గున Tey చరిత మాద్యంతంబు విసినం 

చ. ధ్రాసిన ad sds నరుదొంత వారల కి 

మతార్థములు,: కరుణించు శివుడు మంగళ మహా 
సు I అని పండితారాధ్య చరిత్రలో గూడా. 

చెప్పబడి యున్నది, ఉబె విధముగా అనేక (గంధ 

ములలో (గంథలేఖనమును గూర్చి (్రళంసింప 

బడియున్న ది. 

ధనవంతు అనేకులు రామాయణాది (గంధ 

ముల (వాయించియు, రాజులు కవుల పోపించియు 

స్థిరయశ స్సు నారి ౦చినవారు అనేకులున్నారు. 

ఫలశ్రుతి 

“శీరామార్భణరి ” 
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అసి స్వంత ఉపయోగాగ్లము రచించు కొన్నట్లు 
రా ౧౧ 

(వాసినారు, " 

ఒక (వాత పతిలో (వాసీనది ఉదపహారిం 

చెదము. నన్నెచోడ కుమారసంభవము (పతి 

యందు అతడు * లీమదాజూధిరాజ మహరాజ 

సహాజ రాజభూపాలక సార్వభామస్య రుష్టూర్డః 

నః భవానీ శంకరకృప సఫలాః సంత్తు 

“ ఉవమూవుహేశ (రొ రతుతు * శివాయనమ”. 

అసి (వాసినాడు, 

(వాతలో శాశ (తముగా నుండవలనసిన వాటిసి 

రాగిశేకుల మోదను, రాతివైనను |వ్రాయించెడి 

న 5 yu అ a . న. ఫా (| క. | | 
క /. " ఇ ce? ‘ త ఆ 4 ae vee ఇతో 

శ్రీ రేబాల లత్మీనరశింహారెడ్డి పు రమందిరము, నెల్లూరు. రు. 60,000 ల ఖర్చుతో 1912 సం॥లో, నిర్మించబడినది. 

మండిలో కందుకూరి: వీశేశలింగంప eg చేతను ఇస్తే తణుకు బందరు గుంటూరు. 

ఆంధ్ర దేళములో విశాఖపట్టణయన బొబ్బిలి రాజావారు 

వారు. 

తిరుపతిలోని తాళ్లపాక వారి (గంథములు. మన 

[గంధములు సేకరించుట పూర్వము నుండి ఉన్న 
ఆభారము. ఆంధ చేశ మునందలి ధాన్యకట 

కము , కాంచీపురము, అమరావతి విశ విద్యాలయ 

ములలో పెద్దచె పెద్ద గంథ భాండాగారములుంజె 

డమ పన్నులు గంథములను సేకరించి విద్యా 

ధుల ఉపయోగార్గమిచ్చుచుండెడివారు. నవీన 

యుగమున (గంథాలయములు ఆపనిని చేయుచు 

[బౌన్ దొరగారు మన [గంథము 
లన్నిటిసీ సేకరించి ఆదిలో మనకు మహోప 

న్నవి. న, 

ఉలితో. న 

కాకినాడలో 

ములలో (ప్రజల ధన సహాయముతోోను అరు నిక్శింపబడీనవీ, 
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రాగిశేకుల మోద చెక్కించిన వాటిలో 

రాజ 

అనంతపురం మున్నగు పట్న 



ఆంధ్రీసర్వస్వము 

కారము చేసిన విషయము వాలమందికి [కొత్త 
గాదు. వారు లండ౯్ల్తోని ఇండియా హాన్ 

[గంథధాలయములోను, బోరిక్ (గంథాలయము 
లోను గల అెలుగు, కన్నడ [గ్రంథములను 

'తెవ్పీంచి, వారు సేకరించిన భారతముల 

ఇతర [గంథధముల ప్రతులు వమ[దాసు కళాశాలా 

భాండాగారమునకు ఇచ్చిరి. ఇవస్నియు గలిన్లి 
ఇవ్వడు మదాసు (పాచ్యలిఖత భాండాగార 

ముగా ఏర్పడినది. 

16 క తాబ్బములోనే వున తంజూవూరి నాయ 
క రాజులు పెద్దన పెద్ద భాండాగారముల నెలకొల్సిర, 

ఆభాండాగారమే తంజావూరు మహారాజా 

సర్ఫోజీ సరస్వతీ భాండాగారమని పరెన్నికగన్న 
(పస్తుత భాండాగారము. ఈ పాచీన [గ్రంథాలయ 

మునుగార్సి డాక్టరు బర్నెల్ గారు *.... బహుళ; 
అలిముఖ్యము, మిక్కిలి విశాలమైనదై యుండ 
వచ్చును” అని [వాసినారు. 

మన (గ్రంథముల ముద్రణకు ఆదిలో తోడ్ప 
డినవారు పరవస్తు రంగాభార్యులుగారు, వావిళ్ల 
రామస్వామి శాస్త్రులుగారు, వావిళ్ల వేంకశు 
శ్వర శాస్తులుగారు, బరూరు త్యాగరాయ 
శాస్త్రిగారు మొదలెన వారు, వేదం వెంకట 
రాయశా స్త్రీగారు, ee (ప్రభాకర శాస్త్ర 
గారు. గిడుగు రామమూ రి పంతులుగారు 
మొదలైన వారున్ను [గ౦ంథ విషయములలో 
అత్యంత (శ్రమచేసినారు. శీ పిఠాపురం మహః 
రాజుగారు, శ్రీ వుయ్యూరు, విజయనగరం జమిం 
దారులు. ముదిత గంథ Ge పీక్ అనేక విధ 
ముల తోడ్చడిరి 

కాశీనాధుని నాగోశ్ల ప్పరరాను పంతులుగారు 
అస్తలు న. (గ్రంథ (పషం చమున ఒక ప్రత్యేక 

ప్రతులు 

కీ శోము సిర్భంచు కోన్న వారు. పీరు య. 
(గ్రంథ వ్యా ప్రక చేసీన కవి ఆబాల గోపాల 

నమూ ఎరిగిన! విజ్ఞాన చందికా (గ్రంథ 

మండలి స్థాపకులు కొమ్మ రాజు లక్ష ఉాగౌను 

పంతులుగారు, ఆనంద ము[దణాలమువారు 

"మొదలై న (పముఖులు అనేకులు ఈ రంగమున 

వెలుగు చుక్క-లు ! 

ఆంధ సాహిత్య పరిషత్తు వారున్ను ముఖ్య 
ముగా జయంతి రామయ్య 

అక్కిరాజు ఉమూకాంతంగారు మొదలైన (పము 

ఖులు అనేక ఉత్తమ [గంథముల పరివమ్క-రించిరి, 

పంతులుగారు, 

తంజావూరి సరస్వతీ మహాల్, చెన్న పురి 

(సాచ్యలిఖత పుస్తక భాండాగారము, ఈాదరా 

బాదు (పాచ్యలిఖత (గంధాలయము, ఆంధ 

సాహిత్య పరిషత్ పుస్తక భాండాగారము, 
ఆంధ) విశ (క ఛా పరిషత్ (గంథాలయము "మొ! 

వాటిలో అనేక అము|దిత ఆంధీ (గ్రంథము. 

లున్నవి, స 

ఇను ఆంధ) దేశమున శారడాని కేతనము 
(గుంటూరు, రామమోహన [గంథాలయము 

(బెజవాడ) మొదలైన చోట్ల, పండితులవద్ద _ 
అనేక ఆద్దంథము లున్నవి. ముదణ సౌక 

ర్వములున్న ఈ రోజులలో ఇంకా ఈడఉద్ద్రంథ 

ములను |[పకటింప జేయుట ఉ త్రమము. 

శ మూా॥ 1, అంధ వాజ్మయ సూచిక 

నాగేశ్వర రావుగారు. 
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ఏహతు సంగహము;__ప్రాచీనకాలమునుండి బ్రిటిష్, 

యుగారంభము వరకును దేశమందుండిన విద్యాసంస్థలు ; వేద 
కాలమందలి విద్యా పరిషత్తులు ; బౌద్ధయుగమున అందరును విద్య 

నభ్యసించుట కవకాశము ; తక్షశిల, నాలంద, ధాన్యకటకము; 

కాంచీపురములలో బౌద్ధ (బాహ్మణ మత విద్యలు రెండున్ను ; 

బౌద్దయుగానంతరము విద్యాసంస్థలునాలుగువిధములయినవి ga | 

ఘటికా స్థానములు 2 అగ్రహారములు 8 దేవాలయములు 4 మళ 

ములు ; మొదటివి అసనపురము. కాంచీపురముమొ॥ స్థలము 

లందు; (ప్రతి అ(గహారమున్ను ఒక విద్యా సంస్థ; (పోలునాటను 

వేద వేదాంగములు, వైద్యము, శాస్త్రములు మొ॥ విద్యలు; గురువు 

లకు అగ్రహారములలో వృత్తులు ; దేవాలయములలో మత విద్యా 

సంస్థలు; మఠములలో మత విద్యతోపాటు తక్కిన విద్యలు; జైన 

బస్తీలు; శవ, వైష్ణవ విద్యా సంస్థలు, (గంథాలయములు, ఆంధ 

'దేశమందలి మఠములు, విద్యా సంస్థలు; విజయనగరం, అమలా 

పురం, తిరుపతి మొ॥ స్థలములందు అమరము, ఆంధీము, 

"పెద్ద బాలశిక, బాల రామాయణము, శతకములు, గణితము 

మొ చిన్నపిల్లలకు నేర్పేవారు; సిమ్మట సంస్కృతము నేర్చు. 

కొనేవారి విద్యా విధానము వేరు; (బ్రిటిష్ యుగము ప్రారం: 

భించిన తర్వాత, ఆంగ్లబడులు 1805 నుండి 1880 వరకును 

కొద్దిగా వ 1882 లో ' ఆంగ్లభాషద్వారా పాశ్చాత్య పద్ధతుల 

_ ననుసరించి పాశ్చాత్య విజ్ఞానము బోధించే ఏర్పాటు ; 1858 

విశ్వ విద్యాలయములు, సర్వ కళాశాలలు, ఉన్నత విద్యాలయ 

ములు, చిన్న పాఠశాలలు పూర్తిగా ఏర్పడినవి ; ప్రాథమిక 

విద్యా పరిణామము ; సెమరీ పరీక్ష, మిడిల్ స్కూలు పరీక్ష 

బడుల విధానము ; మెటిక్యులేషన్ పరిక, హైస్క్కూళ్లు,. కాలే 

జీలు; ఉపాధ్యాయులు కాగోరువారికి (బెయనింగు పాఠశాలలు, 

కాలేజీలు ; 1880 స్థానిక పరిపాలనము; విద్యా పోషణము; 

$0 సంవత్సరముల క్రిందటివరకున్ను మొదటి ఫారం నుండిన్ని 

ఆంగ్ల భాషద్వారా విద్యాబోధనాగినది ; దానివలని నష్టములు; 

మాతృ భాషద్వారొ విద్య న పద్ధతి ఇప్పటికి హై హొ 

స్కూల్ ఎన్. ఎస్. ఎల్. సి. పరీక్షల వరకే; కాలేజీలలో 

“నెతము పెట్టుటకు (ప్రయత్నములు; ఏయే (శ్రేణులలో బడుల 

సంఖ్య, విద్యా వ్యా పి ఎట్లున్నదో చూపు పట్టికలు. 

1926 లో ఆంధ విశ్వకళా పరిషత్తు కళవాతత ఏర్పడుట; 

. ముందంజ వేసినవారు ; 

1981 లో కేంద్ర స్థానము వాల్తేరుకు మారుట ; ఆంధ విశ్వ 

కళా పరిషతీ చరిత్ర; జయపురం మహారాజావారి భూరి విరాళ 

ములు; నైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వృత్తి విద్యలు ; వైద్య కళా 

శాల డిగ్రీలకు సమాన గౌరవము ; విజ్ఞాన వ్యాపకోపన్యాసముల 
పద్ధతి ; ఈ సంస్థకు అనుబంధముగానున్న కళాశాలలో ' నేర్పు 

విద్యలు 5 నైడొం సంస్థానాధీశులు, తిరువాన్కూరు మహారాజా, 

తిక్కవరపు రామిరెడ్డిగారు, జిల్లా బోర్డులు, మ్యూనినిపాలిటీలు, 

స్ర్ అల్లాడి కృష్ణస్వామి, సర్ సీ. ఆర్. రెడ్డి మొ॥ ఉదారుల 

ఏీరాళములు ; ఈ సంస్థలో చేరిన సర్వ కళాశాలలు 14 ; ఆంధ: 

గీర్వాణ కళాశాలలు $; వైద్య కళాశాల 1; ఈ సంస్థలో విద్య 

నభ్యసించి గొప్ప (ప్రఖ్యాతి పొందిన విద్యాధికులు ; ఆంధ) 

సంస్కృతములను బోధించే సర్వ కళాశాలలు, విద్యాలయ 

ములు, వేద పాఠశాలలు ; జాతీయ విద్యాలయములు; 1810 

నుండిన్ని మచిలీపట్టణమందలి జాతీయ విద్యా సంస్థ కోపల్లె 

హనుమంతరావుగారి కృషిఫలము; డాక్టరు పట్టాభి సీతారామయ్య 

గారి దక్షత ; ఇక్కడ నేర్పే సంస్కృతి విద్యలు, వృత్తి 

విద్యలు; తక్కిన జాతీయ సంస్థలు రాజమహేంద్రవరము, 

ఏలూరు, గుంటూరు నెల్లూరు, మొ॥ స్టలములందు ; గుంటూరు 

శారదా నికేతనము; శ్రీ విద్య ; వేదకాలమునుండిన్ని హిందూ 

మహాయుగమందు స్త్రీ విద్య అధికము; పిమ్మట మహమ్మదీయ 

యుగమందును, (బిటిషయుగములో గొంతకాలమున్ను శ్రీ, విద్య 

అడుగంటినది ; స్రీ విద్యకై పునఃప్రయత్నములు ; మిషనరీలే 

1820-80 (బ్రహ్మ సమాజమతాభివృద్ధితో 

స్రీ విద్యకు సరియైనమార్గము ; ఆంధ) దేశములో కందుకూరి 

వీరేశలింగంగారి కృషి; వంగ దేశములో ఉన్నత విద్య నభ్యనీం 

చిన డాక్టర్ శకుంతల దేవి, కీ. శే. అన్న పూర్ణా డేవిగార్లు ; ఇంగ్లం 

డులో ఎమ్. ఎస్ సి అయిన వసుంధరా దేవిగారు ; ఇప్పుటికింకౌ 

ప్రాథమిక విద్య అయినా తెలుగు దేశమంతటా వ్యాపింపలేదు; 

శ్రీల ఉన్నత విద్యకు కావలసిన _హైస్కూక్ష సంఖ్య అత్య 

ల్పము ; స్త్రీలకు (ప్రత్యేకించి సర్వ కళాశాల ఒక+ైనా ఆంధ 

జిల్లాలలో లేదు; వృత్తి తి విద్య నేర్చే కళాశాల లేవీలేవు; చదువుట 

' .గాని వ్రాయుటగాని రాని నిరక్షరకుకులు తెలుగుజిల్లాలలో నూటికి = 

86 మొ॥ 94 వరకును; ఆంధు)ల (ప్రతిభ అం(ధ్రదేశముకంటి వై “పె 

దేశములంచే ఎక్కు_వగుతూ ఉన్నందుకు న సర్ 

రాధాకృష్ణ, డాక్టర్ బి. వి, నాధ్ మొ॥వారు. 
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ఆంధీ నర్వస్వము 

వున దేశములో విద్యావ్యా ప్రక అనుకూలమైన 

విద్యా సంస్థలు వేదకాలము నుండిన్ని ఉన్నవి, 

అం గ్రేయ్యపభుత్వము మన దెశములో వ్యాపించిన 

తర్వాత ఏర్పడ్డ విద్యాపద్ధతి పాశ్చాత్య విద్యా 

పద్ధతి ననుసరించి పరిణమించినది. ఇప్పటివారికి 

ఈ * పద్ధతితోడనే పరిచయ మెక్కు_వగా నుండుట 

చేత, “ తత్పూర్వముండిన విద్యాపద్ధతి మనలో 

వాలావమందికీ తెలియనే తెలియదు. సదనం? 

లు దేశమందు ఎక్కువగా వ్యాపించి యుంజె 

నన్న విషయమైనను కొందరికి తెలియదు, గనుక 

పాచీనకాలమునుండి [బిటిషు యుగమువరకును 

మన దేశమందలి సనం 55 కొన్ని ముఖ్య 

విషయములు ఎట్లుం జెడివో ఈక 

చేదకాలమందే విద్యాపరివత్తు లుండేని. 

నేదవేదాంగవే త లయిన గురువులు శిష్యులకు 

వాగూపమున విద్య నేశ్చేవారు. శిష్యులు 

తాము నేర్చుకొన్న డెల్ల కంఠస్థము చేస్తూఉింటే 
ఆ కాలమందు విద్యాసంస్థలలో న 

విద్య అంతా వేదవిద్యే కనుక దానిని నేర్చుకొను 

టకు అర్హత గలవారు. దిర్పజులే కాసి ఇతరులు 

"కారు, 

వారు. 

న! 

బాద్ధయుగము 

లో విద్యా(పణా 

రవిషవయమున 

గొప్ప 

కలిగినది. బౌద్ధ 

మతము స్వికరించి 

ఉ త్తమపదవిని 

- పొందుటకు అంద 

ఫీ రిక్రిని అవకాశ ము 

= న్నీ జాద్ధవద్యా 

(పొ॥ మామిడిపూడి వెంకట రంగయ 

ఆర్థిక శాస్త్రాధ్యాసకులు, 

" ఆంధ్ర విశ్వ కళా పరిషత్, .... 

మార్పు 

క్రీశ ములలో చేరుటకున్ను అందరికిస్నీ అవకాశ 

ముంచేది. “కేవలము భారతీయులే కాక పె దేశ 

ములవారు సైతము ఆ సంస్థలలో విద్య నభ్య 

నిస్తూ ఉం చేవారు. ఉత్తర హందూస్థానములో 

తక్షశిల, నాలందు ఓదంతపురి మొదలయిన 

స్థలములలో గొప్ప విద్యా సంస్థ లుం జేఏి, 

దశ్నీణదేశములో అజంతా గుహలలోని చిత్ర 

ములు అమరావతి, జగ్మయసేట్స నాగార్జునుని 

కొండ లందలి స్థూపములు మొదలయినవి ఆం[ధు 

ల కళానె నై పుణ్యమును తెలియజేయును. ఈ కళ 

లను నేర్చెడి సంస్థలతో పాటు ధాన్యకటకము, 

వేంగి, కాంచీపురము (కంచి), (శ్రీశౌలము మొద 
లయిన స్థలములందు ఆంధ్రుల విద్యాపీళము 

లుం డేవి. రెండవ బుద్ధు డను పేరుపొంపిన నాగార్జు 

నుని కాలమున ధాన్యక టక విద్యా పీఠ ము వాలా 

_పసిద్ధిపొందియుం డెను. "వేంగీ విద్యాపీళమునకు 

(ఫ్ర దిజ్నా గాబార్యులవారు అధ్యతులుగా. నుం 

డిరి, ధాన్యకటకములోను కాంచీపురమందును 

గల విద్యాపీళములలో బౌద్ధవిద్యలత్ పాటు 

సైతము 'నేర్చుచుం జోవారు, 

అందుచేతనే కాంచీపురములో బౌద్ధమతము 

తీణించిన తర్వాత కూడా (బాహ విధ్యలు 

నేర్పు విచ్యాపీఠము సరుపొండది యుండెను, 

గ్రీశెలములో నాగార్జునుడు బౌద్ధ గంథము ల నేక 
ముగా సంగహి హించి అక్కడి విద్యాపీఠమున 

పు స్తకభాండాగారమును సైతము నెలకొచ్చెను, 

బౌద్ధయుగము కడచినతర్వాత ఇక్కడ కదంబ 
రాజులు [బాహ శ్రఇనిద్యల చెక్కువగా పోషిం 

చికి. 

(బాహ రకర 

బౌద్దయుగము గు ప్తచ[కవ రులనాటికి కొంత 
వరకును. హర్ష వర్గనునినాటికి ప్తూర్తిగను గడచి 
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బోయినది. నాటనుండి మరల (బాహా విద్యా 

క్రీశ ములు వృద్ధిలోసికి వచ్చినవి ; బొాద్ధుల విద్యా 

కీభములందుండిన సంస్థల పద్ధతులను అనుకరించి 

"వేదవేదాంగములనే కాక దర్శనములను, పురా 

బణములను, ధర్భళాస్ర్రములను-ఇవి యవి అన 

చేల-సకల శాస్త్రములను, కళలను నేర్చుటకు 

అనుకాలమయిన విద్యాసంస్థలు అనేకముగా 

వెలసినవి, ఇవి నాలుగువిధములుగా నుండెను. 

1. ఛుటికాస్థానములు 2. అగ్రహారములు 
త దేవాలయములు 4. మఠములు, 

1. ఘటికాస్టానములు :- వేంగీ బాళుక ఏ జయసీం 

హవల్ల లభుని (శ్రీ క. 638-666) నిడమబ్దు శాస 
నములో అసనపురమందొక ఘటికాస్థానము 
ఉండెనసిస్ని, ఆ విద్యా పీళమందు తా 

న్యుడయిన (అనగా అధ్యాపకుడుగానో సభ్యుడు 

గానో ఉన్న) మందశర మనుమడు కాటోర్చ, 

జయసింహావల్ల భమ హో రాజు ను౦డి నిడమట్లు 

(గామమును దానముగ (వతిగ్రహించెననిన్ని 

ఉన్నది. కాంచీపురమందు సైతము భుటికాస్థాన 

ముంజెను, ఇస్తే మరికొన్ని చోట్లను సైతము 

ఘటికాస్థానములుం జెవి. "ఇవ ఇంచుమించుగా 

బౌద్ధ్దయుగమునాటి విద్యాసంస్థల పద్ధతినే నడ 

జనః క 

2. అగ్రహారములు.:--గురువులును పండితులును 

అయిన (బ్రాహ్మణులకు రాజులు అ(గహారము 

లను ఇచ్చే సంపదాయము మొన్న మొన్నటి 

" వరకును సాగుతూవచ్చినది. (పతి అగ్రహారమును 
విద్యాసంస్థగా ఉండవలెనన్న ఉద్దేశముతోడనే 

రాజులు" అ(గహారములను పర్చరస్తూ ఉండిరి, 

అగహారమునకు మంగల మనిసైతము, వేరుం 

డేది, (పోలునాటను, _ అనగా పిఠాపురం - కాకి 

' విద్య 

నాడ (పాంతమందు, ఏర చోడచతుక్వేది మంగల 

ముంజేది, వేదవేదాంగ వేదాంతములను నేర్పే 

వారికే కాక పురాణము చదివేవారికి వై ద్యుల 
కున్ను, జో్యోతిష్కు-లకున్ను , (వణవైద్యముచేసే 

మంగళ్ల కున్ను అ|గహారములో వృత్తులుండేవి, 

వృత్తి అనగా భూమిలో ఒక భాగము. అంతే 

కాదు విద్యాసంస్థలలో ఉండే గురువులకుగాని 

శీహ్యు లకుగాసి కావలసిన పరిచర్యలకును, వారి 

సివాసములకు భోజనములకు కావలసిన పదార్థ 

ములను వేకరించుటకును ఏయే వృత్తులవారు అవ 

సరమో వారందరికిని అగహారములో వృత్తు 
లుంజేవి. గురునులు తమ వంతుకు వచ్చిన 

భూములను పెట్టుకొని జీవిస్తూ ఉండేవారు. 

శిష్యులు గురువుల నాగ్రయించి గురుకులమున 

మాధుకరవృత్తిని జీవిస్తూ ఉండేవారు. రాజులు - 

అ(గహారపు భూములపై 

విధించేవారు కారు, 

శిస్తులు, పన్నులు 

3. దేవాలయములు :--వముత ధర ములను బోధిం 

చు విద్యా పీఠములు. మతే గురువులు ఇక్కడ 

ఉప న్యాస ముల 

నిచ్చుచుండే వా 

రు; పౌరాణికులు 

పురాణములు చ 

దువుతూ ఉండే 
వారు; భాగవతు 

లు హరికథా కాల 

శే సములు చేస్తూ 

ఉండేవారు. రాజు 

ల్కు తక్కిన ధన 

వంతులు దేవస్థాన 

ములకుచేసే 

డా॥ ఏచూరి లక్ష్మీనారాయణ, ఎమ్. 

డి. ఎస్. సి., ఎఫ్. ఆర్. ఎ. ఎన్., 

నక్షత్ర పరిశోధనశాలకు డై రెక్టరు.. 
హైందవులలో ఇట్టి గౌరవము _. 

ఫొందినవారు వీరే ః 

359 



ఆంధిసర్వస్వము 

ములలో కొన్ని విద్యాధానమునకు సైతము 

ఉద్దేశించి వేసేవారు. ఈ వాలళ. అను 

క కా వైద్యశాలలు వై తమకూ 

4. మఠములు :జె నుల బసీలుు జనాలయ 
యాః వ 

ములు, శైవ వైన్ల్షవ మకములు ఆ యానుతే 

ముల వ్యా ప్రి వీజీ కాక విద్యావ్యా ప్రీ పీకి సైతము 

ఎక్కువగా తోడ్చడుచు విద్యా సంస్థలవలెనే ఉం 

డేవి. కృష్త్ణాజి జిల్లాలోసి బెజవాడ, గుంటూరు 

జిల్లాలోని ధర వరము, విశాఖపట్టణము జిల్లా 

లోని రామతీర్ణము, ఓరుగల్లు జిల్లాలోని 

అనువముకొండ, "is జిల్లాలోసి దానవుల 

పాడు మొడలయిన వ (ప్రసిద్ధమైన 

జైన వీఠములుండేవి. శైనబస్తీ (వాహ్మణ- 

అగ్రహారము వంటిది. జైన యోగులకు యోగి 

నులకు వేరువేరు మళములుగలను. ఇట్టి మఠ 
ములలో జైన (గంథములు అనేకముగా దొరికి 

నవి. గనుక అక్కడ (గంథధాలయములు సైతము 

ఉండెనని చెప్పవచ్చును. అంధ) టేశములో 
'కాకతీయులనాడును, అటుపిమ్మట (శతై లము, 

కా కేశ్వరము, భీమేశ్వరము మొదలయిన శెవ 

శే త్రములందును శవ మరఠములున్ను 5 కడప 

జిల్లాలో పువ్పగిరియందున్ను , కర్నూలు జిల్లాలో 

(తిపురాంతకమందున్ను. గుంటూరు. జిల్లాతో 

మందడమందున్ను శె వగోళ కీ మఠ 'శాఖలున్ను 

ఉండెను. మందడమందలి వి శ్వేశ్వరగోళకి చాలా 

సిద్ధి పొందినది. దాసిని నెలకొల్పిన శివా 

చార్యుడు కాకతీయ గణపతికి చిన్మయదీకు నొస 
గినవాడు, . ఇక్కడ వేదములు, శాస్త్రములు, 

సాహిత్యము. నేర్చు పండితులుండేవారు. ఈ 
గోళకితో "కీవలము విద్యాలయములే "కాక 

(పసూత్యారోగ్యశాల “సైతము నెలకాల్సిర. 

కృష్ణదేవరాయలు సదాశివరాయలు మొదల 

యిన విజయ నగరరాజుల ఆదరమున 16, 17వ 

శ తొబ్బములందు వెప్టవ వముళములలో విశిష్టా 

'దె్యశమునకు సంబంధించిన విద్యతోపాటు 

(పాచీన విద్యలు సై తము బోధించు 

ఉండేవి, 

సంసలు 
థి 

'పెని చెప్పిన సంసాదాయముల ననుసరించి 
సుమారు నూశేండ్ల కిందటి వరకును విశాఖపట్ట 

ణము జిల్లాలోని విజయనగర  మందున్ను, 

తూర్పు గోదావరి జిల్లా లోసి అవులాపుర 

మందున్న, పళ్చివు గోదావరి జిల్లాలోని కాకర్ల 

మూడి [గాము మందున్ను, కృష్ణా జిల్లాలోని 

ఆకురపల్లి [గాము మందున్న, తిరుపతిలోను, 

ఇస్తే మరికొన్ని స్థలములందున్ను (పాచీన పద్ద 

తులను భారత చేశ న నలల వ్యావీం 

పజేసే విద్యాస్థానములు సాగుతూ వచ్చినవి, 
విజయనగరము, తిరుపతి మొదలయిన సలము 

లలో నేటికిని భారత దేశీయ విద్యనొసగు విద్యా 

సంస్థలు గలన్రగాసి, అవి నవీన పద్ధతులను అను 

సరించి యున్నవి. తంజావూరులో విజయనగ 

'రాజులకాలమునుండి స్థాపిత మైన (గంథాలయము 

స ను క వాలననుందు నడ " 

పొంది నేటికిని నిల్సియున్నది, అందులో అంధ 

సారస్వతమునకు సంబంధించిన (గంథములు 

వందలకొలది గలను. వాటిలో అనేకము ఇంకా 

అచ్చు పడలేదు. 

(భిటివ్ పాభుత్వము దేశములో వ్యావీంచిన 

సరికి పైని చెప్పిన విద్యా సంస్థలే "కాక ప్రతి 

నగరమందును, పట్టణమందును, పల్లె యందును 

చిన్న వీల్లల "కోసము ప. లుం జేవి, 

ఒకొక్క. ఊరిలో ఒకొక్క విధి కొకొక్క బడి 



"(ప్రొఫెసర్ సూరి భగవంతం, ఎమ్. ఎన్ ని., డి.ఎస్ సి., 

ఎఫ్. ఏ. ఎస్ నీ., ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ .. 

+ 

చొప్పున, అన్ని ' చోట్ల "రెండు మూడు వీధుల 

కొకబడి చొప్పున ఉంచేవి. అందు అమరము, 

ఆంధ్రము, పెద్ద బాలశిత్సు, బాలరామాయ 

ణము, కృష్ణ శతకము, నరసింహా శతకము, 

వేమన శతకము, సుమతీ శతకము, చిన్న గణి 

తము మొదలయినవి వీల్ల లు “నేర్చుకొంటూ ఉం 

డేవారు. పితి దినము కొన్ని ప్రార్థన 

శ్లోకాలు, పద్యాలు, సంవత్సరముల చళ్ల, 

తిథులు, వారములు మాసములు ' నత్మత 

ములు. | మొదలైన వాటి'ేళ్లు ఒకరు' చెప్తూ 

ఉంశే తక్కిన వీల్ల స లందరున్ను. "వెనుక. పాటవలె 

పాడుతూ వశ్రెవేస్తూ. ఉండేవారు. సంస్కృత 

మభ స్ట్సించే. చాలవిద్యార్థులు అమరము, శబ్దాలు, 
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సంభవం, మేసుసంచేశం, భారవి, మాఘం అనే 

పంచ కావ్యాలలోను కొన్ని. సర్లల్కు దినము 

నకు రెండుమూడు క్లోకాలు చెప్పున, శ్లోకము 
లతోపాటువ్యాఖ్యానము సై తము వల్లె వేస్తూ 

ఉండేవారు. పైని చెప్పిన (పారంభవిద్యపూ ర్తి 

కాగానే విద్యార్థులు వారివారి ఉత్సాహము, 

"తెలివితేటలు, అభిరుచి మొదలయిన వాటిని 

బట్టి అభిమాన శా స్ర్రములను అభ్యసించే 

వారు, వేదాధ్యయనము ముట్టమొదట ద్విజుల 

యిన (బాహా శం యమ్మతియ, వైశ్య బాలకులంద 

రును చేస్తూ ఉండినా రానురాను వైశ్యులలో 

బాల అరుదుగానుు శతియులలో కొద్దిగాను, 

(బ్రాహ్మణులలో ఒక్క- వైదిక కుంటు బాలలో 

అధికముగాను జరుగుతూ వచ్చినది, ల 

ఆంగ్లోయుల (పభుత్వం . దేశములో (పారంభ 

మైన కొంతకాలము వరకును అనగా 19 వ 

శతాబ్దము (పారంభించిన వరకును పైని చెప్పిన 

విద్యాసంస్థలు, విద్యా పద్ధ పదతులు సాగుతూ వచ్చి. 

నని, 1804-5 ట్రా వెల్లస్లీ (ప్రభువు రాజ 

[పతినిధిగా ఉన్నప్పుడు మన దేశములో ఉన్న 

ఆంగ్లేయుల పీల్లల కోసమున్ను, కం సెపీవారి 

కాలున్రులో పని చేయవలసిన హిందూ చే దేశస్థుల 

కోసమున్ను కొన్ని పాఠశాలలు స్థాపించుటకు 

(పభుత్టము వారు "మొదలు పెట్టినారు. కంపెనీ. 

గుమస్తా పనులకు కావలసిన విద్య మూ(తమే. 

ఆ పాఠశాలలలో మన దెళస్థులకు చెప్పించే 

వారు. అయితే అంతకు పూర్వమే జోన్చు, 

విల్పను మొదలయిన ఆంగ్గ విద్వాంసులు 

భారతీయ విజ్ఞానము తెలుసుకొని, సం|పదాయ 

సిద్ధమై ఉన్న దేశీయ విద్యావిధానమును ఆమో 

5 



ఆంధసర్వస్వము 

దించి అభినందిస్తూ ఉం జేవారు, 152-3 నాటికి 
విద్యా విధానమునకు సంబంధించిన పెద ద్ర సమస్య 

చర్చకు వచ్చినది, (పభుత్వమువారు స్థాపించే 
బడులలో బోధించే విషయములు ఎంతవరకు 
దేశీయ విజానము ననుసరించి యుండవలెను ? 

_ ఎంతవరకు పాశ్చాత్య విజ్ఞానమును అనుసరించి 

యుండవలెను 1 బోధించే విషయములు చేశభా 
షల ద్యారా బోధించవలెనా ేక ఆంగ్లేయ 
భావ ద్యారా బోధించవలెనా * అనే విషయ 
ములు త్మీవముగా చర్చింపబడినది. . మెకాలే 
దొరగారు. పాశ్చాత్య విజ్ఞానమే ఎక్కువగా 
బోధించ వలెనసిన్నీ . బోధించే విషయములు 
అంశగ్రేయ భావదారానే బోధించ వలెననిన్ని 
నొక్కి చెప్పినారు, రాజా రామమోహన 
రాయలవారు. అందుకు అనుకూలముగా తవు 
అభి పాయము వెల్లడించినారు. 

మెకాలేగారి సలహానే అనుసరించి మిషనరీ 
సంస్థలవారున్ను (మభుత్వమువారున్ను (పతిజిల్లా 

లోను కొన్ని నగరములందున్ను, కొన్ని (గామ 
ములందున్ను పాఠ శాలలు నెలకొల్పినారు. 

1858 లో చెన్నపురి. రాష్ట్ర మునకు చెన్నపురి 
లోను, బొంబాయి రాష్ట్ర మునకు బరా 
లోను, బెంగాల్ రాష్ట్రమునకు క లక తాలోను 
విశ్వ విద్యాలయములు (యూనివర్సిటీలు) 
స్థవింపబడినవి, నాటనుండిన్ని విద్యాసంస్థలు 

స _ైణులను అనుసరించి వర్పడినవి ; (పాథ 
మిక విద్యాలయములు (ఎలిమెంటరీ స్కూళ్లు, 
ఉన్నత ఏిద్యాలయములు (సెకండరీ స్కూ), 
సర్వ కళాశాలలు (శాలేజీలు.. 

(ప్రాథమిక 'విద్యా పరిణామము ' 
వాలాకాలము, (పభుత్వముతో శ 

లేసీవారే తవు ఇండ్ల లోనో, ఇండ్ల -వెలుపలనున్న స 

పనిచేచీ 

అరుసల మీదనో బడులు పెట్టి Sen విద్య 
నేర్వతూ ఉండేవారు, శోధించే విషయములు 
పద్ధతులు సం ప్రదాయానుసారముగానే ఉండేవి, 
చదువుట, వాయుట్క గణితము ఇవే ముఖ్యమ 
యిన విషయములు, (వత్వేక నిలయములందు 

బడులు పెట్టుటకు (ప్రారంభించినవారు + నై) స్తవ 
విమనరీలు: కొన్నికొన్ని చోట్ల మివనరీ బడులు 
18వ శ తాబములోనే ప్రారంభమైనట్లు కనబడు 
తున్నది. (పభుత్వమువారు -ఈ బడులనన్ని టిని 
మస్నించిి అవి యథాకముముగా పనిచేయుటకు 
టన సాహాయ్యము చేయుటకు మొదలు పెట్టి 
నారు. అప్పట నుండిన్ని ఆ బడుల వె పైని వభ 
తము. వారికీ కొంత అధికారము ఏర్పడినది, 
విద్యార్థులలో తరగతు లేర్చడినవి. తరగతుల 
ననుసరించి పాఠ $ (గంథములు వచ్చినవి. విద్యా 

(ప్రణాళికలు పుట్టినవి, రాష్ట్రమందలి బడులన్నీ ' 
ఇంచుమించుగా ఒకే -విభానమును అనుసరించి. 

పద్ధతి వచ్చినది. క 
(ప్రభుత్వము పెట్టిన వై్రైమరీపరీమలకు 

వీల్ల లను తయారు చేయ సిశ్చయించిరి బడుల. 
పసి సరిమాచి ఏబడికి ఎంతధనము (పభుత్వము 

వారు సాహాయ్యముగా సయవచ్చునో నిర్ణయిం . 
చుటకు ఉదొోోగస్టులను (ప్రభుత్వమువారు నియ 
మించుటకు మొదలు పెట్టిరి. వై9మురీపరీక్షు 
లతో పాటు మిడిల్ స కం (మరికొన్నా శ్రకు 
ట్ర వన్ సెకండరీ, మటిక్యు లేషక౯ా (ఇటీవల 
కల్ టేనళ్) పరీకులు (పభుత్టమువారున్ను, 
ఎఫ్, వ్క బి, వ. మొదలయిన డిగీ పరీతలు 
Se వారున్ను నెలకొల్పిన 
తర్వాత [పాథమిక - విద్యాలయములలో ఉపా 
Gis పనిచేసేవారు వె వై మరీ, మిడిల్. 
స్కూలు (లేక లోవర్ నెకండర్స్ పరీతలలో. 
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నైనా ఉ క్రీప్ట్రలయి ఉండవలెనన్న నియమమేర్చ 

డినది. పిన్నుట, ఈ పరీకులలో ఉ శ్రీర్థలయినా 

'ఫీరు వీల్ల లకు విద్య బోధించే చేర్వూ me 

కోవలెనని (ైయ్సింగు పెట్టించి, 

అందులో (బయ్సింగు అయి [శాయిసింగ్ 

పరీక్షలో నెగ్గినవాశే ఉపాధ్యాయ పదవికి అర్హు 

లన్న ని నియమము (ప్రభుత్వము వాశేర్చరచిరి, 

బడులు 

1880 లో స్థానిక (ప్రభుత్వమేర్చడి మ్యూనిసి. 
పాలిటీలు తాలూకా బోర్డులు, జిల్లా బోర్డులు 

వచ్చిన తర్వాత మ్యూనిసిపాలిటీ క కుం 

లోని ప్రాధమిక విద్య మ్యూూనిసిపాలిటీల 

వారున్ను తక్కిన స్థలములలోనున్న (పఫాధమిక 

విద్య బోర్తులవారున్ను 1 సిర్వహంచ వలసినదన్న 

పద్ధతి ఏర్పడినది... [పతి మ్యూసిసిపాల్లిటీ పుర 

మందున్ను |పాధమిక పాళశాలలు కలను. జిల్లా 

'లలో 2000 కు మించిన జనసంఖ్యగల (పతి 

(గామ మందున్ను (ఎక్కడో కొద్ది (గామాలలో 

తప్ప సాధమిక పాఠశాలలు గలవు, 2000 క 

తక్కువ జనసంఖ్యగల (గామాలలో మా[తము 

కాన్ని (గ్రామాలలో ఒక్కబడి మైనా లేదు. 

(పతి జిల్లాలలోను (ప్రాధమిక పాఠశాలలకు 

పోయ పిల్లలు మగవారిలో నూటికెందరు పిల్ల లు, 

ఆడవారిలో నూటికెందరు. పిల్లలు గలరో ఈ 

(క్రింది పట్టిక తెలియజేయును, 

జిల్లా మగవారిలోనూ టికి ఆడవారిలోనూటికి 

విశాఖపట్టణం 8.0 3.4. 

తూర్పు గోదావరి 908. 6.9 
పశ్చిమ గోదావరి 9.7 7.0. 

కృష్ణో 95 క్ష 

గుంటూరు 10.2. (| 6,2 

“నెల్లూరు 7.6 2 

రట. కడప 8.83 

కర్నూలు 9.9 4.1 

బళ్లారి 6.8 2.7 

అనంతపురం 7.0 2.9 

చిత్తూరు 6.8 8.0 

ఉన్నత విద్యా పరిణామము 

ఉన్నత విద్య (నూ -సికంసరీ. విద్య) 

ఆంగ్లేయ (ప్రభుత్వము "దేశములో వ్యాపించిన 

తర్వాతనే _పారభించినది. 

డారులు, భాగ్యవంతులు, మభ్యూనిసిపాలిటీలు, 

జిల్లా బోర్హులు, (పభుత్వమువారు ఉన్నత విద్యా 

అల నెలకొల్పిననారు. బ్రవి. అంత 

కంతకు (పతి జిల్లాలోను అధికమగుతూ ఉన్నవి, 
సుమారు 80 సంవత్సరముల క్రిందటి. వరకు 

మిషనరీలు, జమిం 

“శ్రీ డి. సదాశివరెడ్డి; ఎమ్. ఏ., (ఆక్షన్) ఎమ్, బీ. ఐ., 

మదరాసు ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ డిప్యూటీ _డెరక్షరు, 

రక 



ఆంధ సర్వస్వము 

“మొదటి ఫార్ నుండి సెకండరీ స్కూళ్ల లోనేశ్చే 

విషయములున్నీ , ఒక్క మాతృభాపషకాక 

తక్కిన వన్నీ, ఆంగ్ధభాషలోనే నేర్పుతూ వచ్చిరి. 
అట్లు చేయుటవల్ల ఆంగ భాహా కన అలన 

డుటకు సాధన మేర్పడినదేకాసి విషయము 
(గ్రహించుటకు పరభావ ఎక్కువగా (పతి కూల 
మయినది. అదిగాక మాతృభాషా జ్ఞానము 
తగ్గి పోయినది, నెర్పుకొన్న కొద్దివాటు 

మైనా విద్యార్థులు తమ మాతృభామలో చెప్ప 

"లేక పోయిరి, అంగ్ల భావలో నైనను నిర్దుష్ట 

ముగా చెప్ప లేక పోయిరి, మాతృభాషలో 
బోధించిన యెడల ఎక్కువ విషయములు 
తక్కు_వ కాలములో విద్యార్థులు (గ్రహింప గలు 
గుదురనిన్ని, (గ్రహించినది తను సాంత భావలలో 
స్పష్టముగా "తెలియ చేయ గలుగుదురనిస్ని 
(గ్రహించి మాతృభావ ద్యారా "సెంకడరీ బడు 
లలోని విద్య సాగవలెనన్న నియమము విద్యాధి 
కుల (పోత్సాహమున (్రభుత్వము వానేర్చర 
చీరి. ఈ నియమము మొదట మూడు ఫారముల 
వరకు విధిగాను, శీ క్స్ 6 న ఫారములలో ఐచి 
కముగాను సాగుతున్నది. కాలేజీ తరగతులలో 
6ది ఇంకా (వ వెశింపకుండుటచేత స్కూల్ 
-థైనల్ దాటిన పత్యా ఆంగ గ భావలో విషయ 
ములు చదివి ఖై. యెడల ఒక్కసారిగా 
"కాలేజీలో నేర్చు కోవలనీన విషయములు ఆంగ్ల 
ఛావలో నేర్చుకొన లేడని ఇంకా కొందరు 
45, 6వ ఫారములలో ఆంగ్ల ఛావలోనే. విషయ 
ములు బోధిస్తున్నారు, (పాధమిక విద్యాలయము 
లలోని 6, 7, § స్టాండర్డ్ లలో చెప్పే చదునున్ను 
చెంకడరీ విద్యాలయములలోసని (మొదట మూడు 
ఫారములలో చెప్పే చదున్రన్ను కంచుమించుగా 
ఒకశ్చు ౫ గాని మొదటి వాటిలోని విద్యాషులు 

ఆంగ్ల భావ ఐచ్చికముగాను, రెండవ వాటిలో 

విద్యార్థులు నిర్బంధముగాను ఆంగ్న భావ నేరు 

కొందురు. కొంత కాలము [కిందటి వరకును 

మిడిల్ స్కూల్ పరీకు. అనువేరను కొన్నాళ్ల 

లోవర్ సెకండరీ పరీత అను చేరను కొన్నాళ్ల 
ప్రభుత్వమువారు సాగిస్తూ వచ్చిరి. కొన్ని కొన్ని 
విషయములు ఎక్క-డివారు అక్కడి పరిస్థితులన 
బట్టి నేర్చ్పుకోవలని ఈంటవసిగహించి, ఆ పరీతులు 

జేసి ఫలితములు చెప్పే అధికారము (పాధమిక 

ల్ విద్యాలయ విషయములో స్కూళ్లు తనికీచేశీ 

అధికారులకే విడిచి పెట్టినారు. చెకండరీ 

స్కూళ్లలో -ఈ పరీశలు పిధానోపాధ్యా 

యులే చేస్తూఉందురు.. ఆపసి వారు సరిగా 

చేస్తున్నారో లేదో జిల్లా విద్యాధికారులు 
తెలుసుకొంటూడం ధురు. | 

చికండకరీ స్కూళ్ల విద్య మన తెలుగు జిల్లా 
లలో ఎట్లున్న దో ఈ (క్రిందనున్న పట్టికను 
మాచి “లప పచ్చును. 

సెకండరీ తరగతి విద్య 

మగవారిలో ఆడువారిలో 
జిల్లా పదివేల మందికి పదివేల మందికి. 

విశాఖ పట్టణం 61. 4 
తూరు గోదావరి . 150 18 
పశ్చిమ గోదావరి 118 10.5 
కూ 188 17 
గుంటూరు 95 10.8 
నెల్లూరు... 66." nu 
కడప ' 47: 7 

కర్నూలు . 723 8 
బళ్ళారి... 80 7 
అనంతపురం రతి. 6 
చిత్తూరు "ఈ. రి. 
పతయ... 

ప్రభుత్వ విద్యాశాఖాని వేదిక (1940-41 ననుసరించి) 



PURIST 
పట ్చీపర్ ’ గా షై 

"చలి CU 9 పోషు బాక్) నెం. 86 
/ ఫోన్ నెం. 8714. 

ట J “9 

ది మ(దాను వెన్ని ర  ఫ్యాక రీ 
( డక పూర్వపు గ ఫ్యాక్టరీ ) 

షం 

రాగా ఇరు (పక్కలా యుద్ధమే ! = 

స 

పరికరములతోటి మనుష్యులకోటి సహాయము చేయుడు !!' 

| le పన 

వి పరునూళ్ శెట్టి అండు నేనై క్ల మద్రాను. 

పరం లం నం ంం ననన ంం నంత తం నం Le 

mre అండ్ కో, ఏలూరు, 
(బాంచెస్ "గుంటూరు - రాజమండ్రి, 

మ ధ్రవద్భక్లన ప్రజా విశే | 9. అహైద పురాణసారములు 

పార్థ ర'సహితము (రామానుజ | _ ఉక భాగములు (క్యాలికో) ... 48:0 

| భావ్యము) (క్యాలికో) 8-4-0. .. విడిఫాగము 1కి « 100 

| 2. (కీమదాంధ మహాభారతము 10. మహాభారతము = కాంతిపర్వము ' 2-0-0 "| 

7 భాగములలో భాగం 1కి 2.0.0 | (మున్నంగి, ..శర్మ కృతము) 

wd. సెట్టు 18 1-0-0. 11. యూనానీ వె ద్యామృత సాగర్ 8.8.0 

13. శ్రమదాంధ మహా భాగవతము _ 12. (బ్రహ్మో త్తరఖండం (హరికథ) 1-0-0 

ఒెకేసంపుటి 5-0-0... | 18. భగవద్దీత - ఆంధ్రగీతానువాదము 

౨౨ 2 సంపుటములలో నెట్టు 18 640° | (శ నిడుమోలు కనకసుందరం, క 

gp న స TB le ఎం.ఎ.) 0-80 | 

4 భాస్కరరామాయణము ౨ -కేరి0. |. 1కంమ్మడ్రాను బుణస్థుల సహాయవపు 

ర్. (్రీకృవ్ణ కర్ణామృతము ౨౨ 180° | ఆప్ట్ మాన్యుఆల్" ia a | 

6. (శ్రీరామ కర్ణామృతము _౨౨ 150 | 1 శాకకానభ్గవసారము - శ్రీమాన్ ౩. 

hr భృర్తృవారి సుభాషితము... ౨. 2-0-0. | * _ పరవస్తు అప్పన్ బుచ్చివెంకటా ' 

| 8 మోతుసండరామాయణము ను (కోశ 228-0 . . __ఇఛావ్యలవారిచే . 2 1-4-0 

ననన. 

అ E 3 

ahs శల స్ట, i క . | 



ఆంధో సర స్వము 

\wesTERN 1౫9145 : |. -ఈ ఈ యద (ప్రపంచంలో .. | 

౮ - 'చమాదాలనుండి -.. 
వాకు కవచంవల (| 

మంచి రక్షణ 1 
అ నిస్తుంది ! వ్ ' 

LIFE ౧౦౬1౮౫ 

3 

టా శే కత కా 

షోల 

ఈ అనిర పరినితులలో ఈ పాలనీ లాభదాయకమెన పెట్టుబడియే [1 
థి థి ర్ 

అత్యల్ప వ్యయం 1. : అధిక వోననులు ! గ. 

వెస్టర్న్ ఇండియా లైఫ్ ఇన్సూరెన్సు కంవెని లిమిశుడ్, | 

స సతారా. 

4 ఛీఫ్ ఆర్షనైజల్ల :--కామా రెడ్డి టదర్స్ + మునిసిపల్ బిల్లింగ్స్ రోడ్డు 

సథీ ధి ధీం రధ ధి ధి ధి ళల ధారా ధిపి : ఛిరిధిసిధిరలి ఛిచిరిరిస్తిరి రీలు BOSS అ శా రధంరిలిరిభిధిపిలి ధి ఛిళిల 

(పజా విశ్వాసం | $ $ చేనేత వస్త్రములు కొనండి. 
ఇవి అనేక 'రకములలో 

సహాకార వస్తాలయములయందు 

దొరుకును, 

( ఏ సంస అయినా (పజావిశ్వాసానికి 'సరిమై 

| వది టి [ప నప్పుడే అది అభివృద్ధి చెంద కలుగుతుంది, అట్టి ప్రజా 
విశ్వాసం హూ వాన్ గార్డ్ సంస్థ 

[ స్టాపీర మైన అచిరకాలంలోనే ఖ్యాతి శెక్క్నది. 

; ఇందులో పాలనీ షరతులు మిక్కిలి ఉదార 
0 మెనవి. కంపెని యాజమాన్యం చక్క_శా సాగు 
$ తున్నది, 'క్టియిములును వెంటవెంటనే తీశ్చెదరు, 
5 జీవిత భీమా విపషయములో అనేక ఇౌక్ష సలు 
న వున్నాయి, ఈకంపెనీ 1941 సం॥ కు (పీఫశెన్లు న్ 
౪ చాటాలమోద 87; మామూలు వాటాలమిద 12¥/ 
ర్లు పంచినదిం 

శ మోటారు, జీవిత ఖీమా వ్యవహారములకు 
$ ఉదారమైన మకతులపె ఏజెంట్లు కావలెను, 

వివరములకు : వ 

శ వాన్ గార్డ్ ఇన్ స్యూరెన్సు కంపెనీ, 
ర లిమిసెడ్ 20, బోగ్ రోడ్డు jenn ss 

“పోన్ చెం. 68188 

ఇచ్చట మోసము లేదు; 
ధరలు సిర్గీత ములు. 

10 లవల సిరువేదలెన 
చేనేతవారికి అన్నము గలిగింపుడు ! 

వముదాను 

చనేత పారిశామికుల 

_ “సంఘము... 

ఛి తిధి ఛి శరర శరర 0 ధర ధరరల రరర 

స్టోరి రతర శిశిర ఉయలాం రయం రచ రరర రరర రర రర లి రరర లల ir id 



డాక్టరు నేలటూరి వెంకటరమణయ్య, ఎమ్. ఏ., పి. ఎచ్. డి., 
మ్రాను విశ్వవిద్యాలయ చారిత్రకాధ్యాపకులు. 

స్కూల్ ఫైనల్ పరీతలో ఉ స్రీకలయిన 

. విద్యార్థులలో కాలావమంది చదువు వాలించి 

ఉదో్యోగములు చూచు కుంటున్నారు ; కొందరు 

(పత్యేక నృత్తివిద్యల నభ్యసిస్తున్నారు.. కడు 

కొద్దిమంది వమ్మూతమే సర్వక శాశాలలలో 

(అనగా కాలేజీలలో) (ప్రవేశించి ఆంధ విశ్వ 

క ళాపరిషత్తువారి పరీతులకు .. చదువుతున్నారు. 

ఆంధ విశ్వ కళాపరిషత్ 

ఆంధ రాష్ట్రిముతో పాటు. ఆంధివిద్యార్థుల 

కోసము |ప్రక్యేక మొక విశ్వ విద్యాలయము 

-కావ-లెనన్న అలజడి ఆంధు్రలలో పుట్టి ఆంధ). 

నాయకులకృవి.ఫలితముగా-ఆంధి రాష్ట్రమింకా 

ఏర్పడక పోయినా-విశ్వ్టవిద్యాలయము మాత్రము 

1926 లో వచ్చినది, దీనికే ఆంధో క విశ 0 కభా 

పరిష త్తని చేరు. దీని కార్యాలయము మొదట 

"బజవాడలో వర్పరచిరి. కీతో పరిస్థితు లాలో 

చించి విశాఖపట్టణముజిల్లాలో “సము ద్రతీరనున 

వా త్రేరుకు 1930 లో దీసి నిలయము మార్చి, 

_ వీద్య 

దీనికీ సంబంధించిన సర్వక ళాశాలలు సైతము 

అక్కడనే సిరి ంచిరి, ఈ విశ్వ విద్యాలయ 

'మేర్పడినా తెలుగు జిల్లాలలోసి ఆంధ్యయువ 

కులు కొందరు చెన్నపురి సర్వ కళాశాలలలో 

చదివి చెన్నపురి విశ్వ విద్యాలయ పరీక్షలకు 

వెళ్ళుచున్నారు. 

1926 లో ఈ విశ్వ క శాపరిషత్తు స్థాపింపబడి 

నప్పుడు చెన్నపురి రాజధాని గవర్నరు గోస్పెన్ 

(ప్రభువు వాన్సలరుగాను, సి. ఆర్. రెడ్డిగారు 

వైన్ వాన్సలరుగాను. సి. డి. చెట్టిగారు రజి 
స్ట్రారుగాను సియమితులయిరి. చెన్నపురి రాష్ట్ర) 

మందలి విశ్వ విద్యాలయము లన్నిటికి గవర్న 

రుగా ఉన్న వారే వాన్సలరు పదవి నుండవలెనన్న 

నియమము ననుసరించి గోస్పెన్ (ప్రభువు 

తర్వాత, సర్ జార్డ్ స్టాన్లి, పిమ్మట ల్. సైగాన్ 

(ప్రభువు, తర్వాత ఆపు సర్ ఆర్తర్ హాోేప్గార్లు 

ఈ సంస్థకు బాన్సలర్లు. 1931 లో సి ఆర్, 

ఇెడ్డిగారు రాజీనామా ఇచ్చిన తర్వాత సర్ 

ఎన్ . రాధాకృష్ణగారున్ను, 1936 లో వారు 

రాజీనామా ఇచ్చిన తర్వాత మరల సి, ఆర్, 

శెడ్డిగారున్ను వెన్ ఛాన్చలర్లయినారు. ఏ5'నే 

( ఇప్పుడు మరల ' ఆపదవిలో నుంచడమయినది. 

సి డిం 'చెట్టిగారి' తర్వాత. కృష్ణగారు 1086 లో 

శెజస్టారుగా 'నియమితులయిరి. ఇప్పుడు కూరా 3 

గోపాలస్వామి నాయుడుగారు "రెజిస్ట్రిరయినారు. 

ఈ స సంస్థ (పారంభించినప్పుడు బొబ్బిలి రాజావారు 

(పోణాన్సలరుగా ఉండేవారు. వీవు టు నుండిన్ని 

జయపుర మహారాజావారినే |పోచాన్సలరుగా 

సియముస్తూ ఉన్నారు. (ప్రారంభములో (ప్రతిభ 
లేక ఏదో చేరికి మాత్రమే (ప్రత్యేక సంస్థగాఉన్న 
ఈ ఆంధ, విశ్వ క భాపరిషత్తుకు నో తేజస్సు, 

త్ (పతీష్ట జయపుర మహారాజుగారి 
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జ 
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సంసగా వెలనినది, 
థి 

అందుకు సర్ 

జార్ సావీగారు 
యు 6౨౧౧ 

బాన్పలరుగా ఉ 

న్నప్పుడు 2 లకు 

డాక్టర్ స ర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ, కాశీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయ ఉపి పాధ్యక్షులు, కు b a "అంధ్ర కళ వెనుకటి ఉపాధ్యక్షులు, సుప్రసిద్ధ త్త _త్స్వవేత్త. 

ఉదారమైన భూరిదానముతో కలిగెనన చెప్ప 
వలెను, మునుపటివలె కేవలము పరీకులు చేసే 
సంస్థ మాత్రమే "కాక ఈ స సంస సర్వకళా విద్యా డాక్టరు సర్ కారా | 

వెంక రెడ్డి యుడు, లయముపసై సైతేము పూనుకొని . ౌచీనకాలపు గ నన క 
అన్నామలై విశ్వవిద్యా గురుశివ్య సన్నివేశ సర్యపదాయములను, లయ ఉపాధ్యక్షుల్చు ళం 

“a గురుకుల స సం ప్రదాయమున్ను నూతన re టట 
పరిస్థితుల కనుకూలమగునట్లు .. ' పునరుద్ధరించే జేసే (| ie చో 

స er 

జు 
ఇ 

‘a: 



క్ 

విళ్వవిద్యాలయోపాధ్య ములు | 
తా 

త ౭౨ ఆభ ఈత తిళాథి క ౫౪8 కత 6 666 ౨౨66 ౩69666 46496 శ $ఛ శివి ళ శ 9౪94 క 

ఛవానీశంకరసియోగి అనువారు నాగపూర్. 

విశ్వవిద్యాల యోపాధ్యతులుగనున్న ఆంధ్రులు, 

క్రీ, శే, డాక్టరు సర్ రఘుపతి వెంకటరత్నంనాయుడు, 
. మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యతులుగాను 

కాకినాడ పి. ఆర్. కాలేజి. (ప్రిన్సిపాల్ గాను 

పనిచేసిన (ప్రముఖ విద్యావేత్తలు. 

'రము ఇన్ని . సంవత్సరముల నుండిన్ని 

మహారాజావారు ఇచ్చుచున్న_ విరాళ 

ములు ఈ సంస్థ ఇంతో ఉపచరిస్తూ 

ఉన్నవి. వృతి విద్యలు (సైన్స్ అన్ష్ 
బక్నాలజీ) విద్యలు బోధించుటకుగాను 

(పకక శాఖలు ఈ సంస్థలో సిరి గించి 

“ పనివేయుటకు [(పభుత్వము' వారున్ను 

జయపుర నుహారాజూవారున్ను ఎక్కు 

వగా తోడుపడ్డి. (పాక్ పాశ్చాత్య 

న సిధులయిన "రెడ్డిగారి See 

టట నం. .._._ మాన్యమున పది సంవత్పరములును, 

| Ses 2 (1926-31, 36-42) ఆధ్యాత్సిక విద్యా 
డాక్టరు సర్ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి, . స్ 

ఆంధ విశ్వకళా పరిషత్ ఉపాధ్యక్షులు. చఏణులని పాశ్చాత్య దేశ ములందునూ 



ఆంధ్ర సర స పము 

విఖ్యాతిపొందిన సర్ సర్వేపల్లి రాధాకృవ్లగారి 

యాజమాన్యమున అయిదు సంవత్పరములున్ను 

(1931-36) పనిచేసి ఈ సంస్థ అనేక విషయము 

లలో వృద్ధి వొందినది. విశాఖపట్టణమున 

1926 లో స్టావీంచబడిన వైద్య కళాశాల (మెడి 

కల్ కాలేజి) ఈ సంస్థలోచేరి ఆంధ వైద్య 

కళాశాలగా మారుట గొప్ప విషయము, ఈ 

కళాశాలలో ఉ శ్రీరులయినవారి పదవులు (డిలు) 

ఇతర విశ్వ విద్యాలయములనారున్ను, (పభుత్వ 

ములవారున్ను కొంతకాలము సరిగా మస్నింప 

కుండిరి. అందుకు ఆంధ నాయకులున్ను ఈ 

కం వారును త్రీ వముగా అలజడి కలిగించి పసి 

వేసి కృ తార్థులయిరి. 

ఇంకా ఈ సంస శాఖోపశాఖలుగా చెరిగి 
ఆంధ్ర దేశమందలి జనసామాన్యమునకు నై తము 
ఉపచరించునట్లు చేయవలెనని "రెడ్డిగారు (ప్రయ 
ల్నించి, అందుకు తగిన (పణాళిక తయారు చేయ 
వలెనని కోరినప్పుడు, బాకినీడుగారు ఒక (పణాళి 
కను (పదర్శించినారు. డాని ననుసరించి విజ్ఞాన 

వ్యాపక్ 'పన్యాసములు (ఎక్ నైన్షన్. లెక్చర్లు 
వివిధ స్థలములలో వద్యాధికులచేత బ్రవ్పీంచే 
పద్ధతి అములులోసికి వచ్చినది. సర్వకళాశాల 
లలో సైతము విద్య అంధ) భావనే బోధించవల 
నన్న ఆదర్శము ననుసరించి (పారంభములో 
ఇంటర్ మోడిమేట్ పరీక్షలకు సంబంధించిన 
పాక్య (గంథములు విశ్వ కఫా పరిషత్తువారు 
(వాయించవ లెనన్న సలహోవై తము _బావీనీడు 
గారు చేసిరి దాన్ని ననుసరించి పరిషత్తువారు 
కొన్ని ఉపసంఘములను వర్పరచిరి. ఎవరెవరి 
చేతను ఏమే విషయములకు సంబంధించిన 
(గ్రంథములు [వాయించవలెనో. నిర్ణయించడము 

సైతము జరిగినది. గాని కొద్ది కాలములో? 
ఈ ఉద్యమము కొన్న కార ణములవల్ల విరమి 

చుకో వలనీవచ్చినది. 

ఈ విశ్వ కళా పరిషత్తువారు గత ఆరుసంవ 
తృరములలోను గావించిన పని వాలా ప్రశంస 

నీయవమవుయినది. జయపుర మహారాజావారి 
భూరి విరాళ సాహాయ్యమున స్థాపించిన నూతన 
సరు కళాశాల ఇకా స్రువిద్యలకును ఫై. కళల 

కును సంబంధించినది. దాసి వేరు మహారాజా 

వారి వేరుతో. జోడించి, జయపుర విక్రవమచేషు 
శాత్త్ర వృత్తివిద్యా కళాశాల (జయపూర్ 
మిక్రమచేను కాలేజ్ ఆఫ్ సయన్సు అండ్ 
తుక్నాలబ్సీ అని పెట్టిరి. '-ఈ కళాశాల భవనము 
నకు ఎదురుగా వారి శిలా విగహము 1938 లో 
సిల జెట్టినారు. ఈ పరివత్తువారి సర్వక శాశాల 
లలో se ఆధ్యాత్మిక విద్య, "ee అర్థ 
కొస్రుము, తలుగు వాణిజ్యము అను విషయా 
ములకు సంబంధించిన విద్య అత్యు త్తమ (ఆనర్చు) . 
(తెణి వరకును గలదు. ఊఉ త్రమ (_శెణి విద్య 
అనగా బి. ఏ. (జే విద్య, వాణిజ్యము గణితము, . 
ఆధ్యాత్తి క విద, చరిత్ర అర్థ శాస్త్రము అను i 
విషయములకు సంబంధించి యున్నది, ఇదిగాక 
జయపుర మపహూారాజావార చేరనున్న పర్వ కళా 
శాలలో అత్యుత్తమ విద్య ప దార్థవిజ్ఞాన ఇాన్ర్ర 
మందును రసాయన కొ నసృృమందును; చక్కెర. 
పర్మిశమక్పు, వృత్తి విద్యకు, వెద్యమునకున్ను. 
సంబంధముగల రసాయన శాన్ర్ర పరికోధన 
లును బోధించి, శాస్త్ర వేత్తలను ఉదయింప 
జేస్తున్నారు, వీంగాళ్ళీ గ్లాసు పర్మిశమలక్రు సంబం 
ధించిన పరిశోధనలు జరుగుచున్నవి, ఇవి ఆంధుల 
ఆర్థికాభివృద్ధికి ఎక్కువగా తోడుపడును, 



తస. 

డాకరు కె. 
అ 

లక్ష్మణరావు, ఎమ్.ఎన్సి., ఏిహెద్.డి., 

గిండీ ఇంజనీరింగ్ కా లేజీలో అధ్యాపకులుగా నుండిరి, 

సిమెంటు కాంక్రీటు భవనములు కట్టుటలో నిపుణులు; 

ప్రస్తుతము బర్మింగ్ హామ్ విశ విద్యాలయములో 

అనిసైంట్ (ఫ్రె ఫెసర్ గా నున్నారు. 

వీరి భార్య (శ్రీమతి కె. వరలకీ్మీ, . 

లండన్లో సోషల్ సర్వీసు డిప్లమా పొందిరి, 

ప్ 

చ య 

-జీన ఇాస్ర్రములు సై వైకము 'నేర్చిం 

ఉద్దేశముతో ఎర్ మ్కైన్ .. ప్రభువు 

పభుత్వ . పామ ౨ ప్రత్యేకముగా ఏర్పడినది. 

దాసతో. ఎర్ సె సైగాన్ పిభువు, నేరు జోడించి 

ప్రకృతి, ణా 
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స్త్ర కళాశాల. (ఎర్ సై గాన్. "కాలేజ్ 

90 

ఆఫ్ నాచురల్ మ. 1041 లో స్థాపించ 
బడినది. 

రెడ్డిగారి పీయత్నములవల్ల నే నైజాం 

సంస్థానాధ్గీళులున్ను, తిరువాన్కూరు మహారాణి 

గాపన్న చెరియొక లశురాూపాయల విరాళము 

న్ను ఇచ్చిరి. నెల్లూరి సివాసులును ధనవంతు 

లును అయిన తిక్కవరపు రామిరెడ్డి గారున్ను, 

వారి కుమార్తె లిరువురును సభామందిర నిర్మా 

ణమునకు రూ 25,000 లిచ్చిరి. వారి చేరను ఆ 

సఖా నిర్మాణము జరిగినది, జిల్లా బోట్టలు, 

మ్యూసిసిపాలిటీలు, సర్ అల్లాడి కృన్ణస్వామి, 

సర్ సి, ఆర్, రెడ్డి మొదలయిన ఉదారులు ఈ 

సంస్థకు. పరశయుల సిచ్చు చుండుటచేత అనేక 

వు జరుగుచున్న వీ, విద్యాధికులు పరిశోధనలు 

చేస్తున్నారు. 

ఈ సంస్థతో చేరిన సర్వ క కళాశాలలు : = 

అ. ure కళాశాలలు. 

(1) బరంపురం కళ్లికోట కాలేజి 

(2) పర్హాకిమిడి మహారాజానారి కాలేజి 

(3) విజయనగరము మహ హారాజావారి 

కాలేజి 

(4) విశాఖపట్టణము మిసెస్, ఏ. వి, ఎన్. 

కాలేజి. 
(5) కాకినాడ వీఠాపుర ౦రాజావారి కాలేజి 

(6) రాజమహేంద్రవరం గవర్న మెంటు 

కాలేజి 
(7) ల్ (ట్రయినింగు "కాలేజి 

(8) బెజవాడ శీరాజా రంగయప్పారావు 

"కాలేజి 

(9 బందరు హిందూ కాలేజి న. 
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ఆంధ్రసర్వస్వము 

(10) గుంటూరు హిందూ కాలేజి 

(11) ప ఆంధ క్రిస్టి యక "కాలేజి 

(12) నెల్లూరు వేంకటగిరి రాజావారి కాలేజి 

(18) అనంతపురం గవర్న మెంటు కాలేజి | 

ఇది మొదట కొన్నాళ్లు ఈ సంస్థలో న 

చెన్నపురి విశ్వ విద్యాలయమున చేరినది. 

(14) మదనపల్లి హన కళాశాల 

ఆ. ఆంధ్ర గీర్వాణ కళాశాలలు, 

(1) పర్హాకిమిడి మహాోరాజావారి సంస్కృత 

కళాశాల 

(శ) విజయనగరం మహారాజూవారి 
స్మృత కళాశాల 

రాజమహేంద్రవరం వైశ్య సేవాసదనం 
బె చెం. స్వామి సంస్కృతోన్నత 
పాఠశాల, రాజమహేందవరం 

కొవ్వూరు ఆంధ) గీర్వాణ విద్యాపీఠం 
చిట్టగూ డెము సంసృృత క ఫాశాల 

"తెనాలి క స 

అమృతలూరు స్ట స 

సం 

| ణ్ 

(4) 

(ర) 
(6) 
(1) 
(8) 
(9) 

ఇ. ఇతర కళాశాలలు. ~ 

ఆంధ వెద్య క భాశాల (మెడికల్ కాలేజి) 

విశాఖపట్టణము, 

నెల్లూరు సంస్కతృ పాఠశాల 

ఇంకా న్యాయము (ల్ఫా, వ్యవసాయము 
(అగ్రికల్చర్, శిల్పము (ఇంజసనిరింగ్) వివ 
యములకు సర్వ కళాశాలలు 
స్థావించ లేదు. అందుకు తగిన (పయత్న ములు 
జరుగుచున్న వి, 

సంబంధించిన 

ఈ విశ్వ కళాపరివత్తులో చక్కని (గ్రంథాల 
యము కలదు, పరిషత్తువారు కొన్ని (గంథ 
ములను విద్యాధికులచేత' (వాయించి |పకోటించి 

ఆంధ్ర విశ్వ కళా పరిషన్ముకుట 

నారు. ఆంధ్యల చరిత [వాయించుటకు సరి 

మైన (పయత్న ములు జరుగ లేదు. ఆంధ 

నిఘంటు నిర్మాణము కావలనియున్న ది. ఆంధ 

విజ్ఞాన సరసము. క్ర. శే. కామరాజు 
లక్ష రావుగారు మొదలు పెట్టినది. పూ రీ 

చేయవలసియున్న ది, 

ఈ సంస్థలో. విద్య నభ్యనించి, వాన్ర పరి 

నోధకులుగా పనిచేసి ఇతర స్థలములందున్ను 

(పఖ్యాతి వహించినవారు, డాక్టరు రంగ భావు 

రామృష్టారాను గారు, గోపాలరావు గారు. 

వేంకటగిరి రావుగారు మొదలయినవారు గలరు, 

సర్ సీ, వి, రామన్ గారి శిష్యులును, గొప్ప, 

శాస్ర పరిశో ధకులును అయిన |పొఫెసర్ సూరి. 

భగవంతంగారు సద పాన శా నవే త్రలయి 

జగద్విఖ్యాతి పొందిరి. వీరిప్పుడు ఈ సంస్థలోగల 

సర్వకళాశాలకు |ప్రిస్సిపాల్ గా నున్నారు, =. 

(౫ ముద్రాకల్బనాసాంక కేతికార్థము 

“సూర్యుడు విశ్వక శాపరివత్తు, సూర్యకిరణము 

లేడు బంధములుగా ఏర్పడి వెలువడు చున్నవి. 

వడు పవిత్రమైన సం 
త్యం పద్శముదయి 

స్తూ ఉన్న సరోవర 
ము ఆంధదేోశము, 
అందు నెజాంపరగ 

గాలలోసి తెలింగాన 

దేశము సైతము చేరి 

ముద్రిక యున్నది. సూర్యో ' 
దయముతో పదము వికసిస్తున్న ది. సూర్యకిరణ 
ములను దాటుతూ స్వ నీక [_పకాశిస్తున్నది ; 
ఆర్య సంతతికి (పాచీనతమమైన సకలమాంగళిక 

భో నాం విశ్వకళాపరిపుత్తువారి నిర్వచన మనుసరించి, 
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| చీహ్నము. ఏటి! 

పద్న 
దళముల వలయ 

"మొకటి ఉన్నది, 

"విలువల 

ముడాకల్పన 

లో పద మున 

కు [ప్రయోజన 

మున్నది, 64 దళ 

ములున్ను 64 

కళలను సూచిం 

చును, సంస్కృతే 

వాజు ల మందు 

గల పన 

మంతా ఈ 64 

డాక్టరు కొలిచర్ల సీతారామయ్య, 

వుయ్యూరు వాస్తవ్యులు, (ప్రస్తుతము 

రష్యాలో (ప్రముఖ శౌస్త్రజ్ఞి పదవియం 

దున్నారు, 

కళలందును నిశ్నీ పమె యున్నట్లు వరీ కరణము 
స. అవి య ౧౧ ౧ 

చేని యున్నారు. 

సక లమాంగళీక చిహ్నమైన వ వీక గుండా 

(పసరిస్తూ ఉన్న లేజస్సు, మనకు ఆదర్శవాక్యమై 

యున్న 5 తెజస్వి నావధితమస్తు ” అనే వేద 

వాకమువై బడుతున్నది * మా అధ్యయన 

విషయములపై వెలుగు పడుగాక ” అని దీనికి 

అర్థము. ఈ (ప్రార్థన మనబఒక్క- మతమునకు 

కత విశిష్టమైనది కాదు; అస్ని మతముల 

వారున్ను చేయదగినది. 

దీని దిగువను నెలవంక గలదు. ఈనెల 

వంకకు సంస్కృతములో చందకళ అందురు. 

కళ అనగా శాస్ర్రుము ; అంతకంశు ఎక్కువగా, 

శా స్ర్రజ్ఞానమును వినియోగిస్తూ సిపుణతతో 

జేచ్ పసి, ఈ వలస ఆంధ్నో సా! 

భరిషతు అసిపేరు.. 
అ= 

తూ 
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_ముకుటమున్ను, చందుడున్ను ఈ సంస్థలో 

ముసల్మానులకుగల అభిమానమును సైతము 

సూచించును, 

పద్భదళములను ఆసా్టదిస్తూ రెండు. సర్ప 
ములు కలను. సర్పమునకు సంస్కృతభావలో 

నాగమసి సైతము అందురు గదా! ఆధుసిశ పరి 

శోధనలను బట్టి సంస్కృత వాజ యమందు 

శేర్కొ_నబడిన (ప్రాచీన నాగ వంశమువారు 

ఆంధుళే అని తేలినది. మన పూర్వుల నెందుకు 

నాగు లసిరో స్పష్టముగా తెలియదు. చున 

పూర్వులు నాగులను పూజించు చుండుటచేతనో, 

నాగమును యుద్ధమందు శేతనముగా పెట్టుకొను 

టచేతనో ఈ "పేరు వచ్చియుండును. మహో 

భారతమందు నాగుల (ప్రస క్రి కలదు, స 

సంస్కృత విద్యాలయములు, సర్వ కళాశాలలు 

(పాచీన ననుసరించి 

సంస్కృత విద్యను బోధించే విద్యాలయము 

లున్ను సర్వ కళాశాలలున్ను మన "దేశములో 

ఇంకను కొన్ని చోట్ల గలవు, (పభుత్వమువారి 

సహాయము పొందినవి (పభుత్యమువారి 

నిబంధనలను అనుసరించిస్ని, విశ్వ విద్యాలయ 

మువారి దతతను పొందినవి విశ్వవిద్యాలయము 

వారు విధించిన (పణాళిక ను అనుసరించిన్ని పని 

సం (పదాయముల 

చేస్తూన్న వి. 

తిరుపతి దేవస్థానమువారి ఆంధో గీర్వాణ విద్యాలయము 

ఇది చెన్న పురి విశ్వ విద్యాలయములో చేరి 

యున్నా, తిరుపతి చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నది 

గనుక, మన ఆంధ)దో మందని విద్యాలయము 

గా వేరొూన దగినది ఈ విద్యాలయము 

నకు (శ్రీ చేంకశుశ్వర సంస్కృత సర్వక శాశాల 

(కాంచి యనిస్ని, వేదపాఠశాల అనిన్ని పుళ్లు 

కళాశాలలో విద్యార్థులచేత పరీకులకు చదీవిం 



ఆంధి)సర్వస్వము 

చుశుకాక పరిశోధనలు చేయించి అపూర్వమైన 
వ్యాసములు (వాయించుచున్నారు. 

సంస్కృత విద్యాలయములు మన తెలుగు 

దేశములో వజిల్లాలో ఎన్నిగలవో అందలి బాల 
బాలికల సంఖ్య ఎంతేగలదో. ఈ పట్టికలో 

"తెలియజేస్తున్నాము. | 

జిల్లా విద్యాలయముల సంఖ్య. విద్యార్థుల సంఖ్య 

విశాఖ పట్టణం 7 281 
తూర్పు గోదావరి రం 314 
పళ్చిమ గోదావరి 1 18 
కృష్ణా 2 : | ర్ 
గుంటూరు 8§ Hr 128 
"నెల్లూరు 1 ర్ 
కడప స చా అలా 

బళ్లారి 1 28 
అనంతపురం pn ప 
చిత్తూరు { 2 149 

ప్రభుత్వ విద్యాశాఖానిజేదిక 1940-41 ప్ర. 72 
శోఇందులో 2 బాలికల బడులు 3 అందు 207. బాలికలు 
గ్టీఇందులో 1 చాలికలబడి ; అందు 50 బాలికలు, 
మలబారు దకీణ కన్నడ జిల్లాలలో 17; 15 వి 

లయములున్ను 1496; 1187 చాల చాలిక లున్ను గలరు. ఇంత 
ఎక్కువగా రాస్ట్ర్రములో మరి ఎక్కడను కనబడదు. 

| జాతీయ విద్యాలయములు 
. 1905 లో వందేమాతర మనువేర నుదయిం 

చీన అలజడి వంగ దేశములో పుట్టి దేశమంత 
టను వ్యావించినప్పుడు మన అంధులు సైతము 
ఊఉ దేకపూరితులయి ఆంగ్లేయ (పభుత్ఫమువారు 
స్థాపించిన విద్యాలయములలోని. విద్య, దేశాభి 
మానమునకున్ను జాతీయ వికాసమునకున్ను 
చేశాభివృద్ధికిన్ని -ద్రతికూలముగా _ నున్నదని 
గ్రహించి, జాతీయకళలను జాతీయ విద్యలను 
పోషింపదగిన విద్యాలయములను - నెలకొల్పు 
టకై ప్రయత్నించిరి ఆ విద్యాలయములలో 

నేశ్చే విద్యలు తేలుగు భామనే శేర్చవలెనన్న 
ఆశయము చెతము ఆనాడే పుట్టినది. అప్పుడు. 

వెలనీన జాతీయ విద్యా సంస్థలలో, మచిలీపట్టణ 
మందు 1910 లో స్థావీంచిన ఆంధ జాతీయ 
కళాశాల నేటికిని చెక్క్కుచెదరక ఎప్పటికప్పుడు 
నూతన జీవన వికాసములతో విలసిల్లుతూ నిలిచి 
యున్నది. కీ. శే కోపల్లె హనుమంతరావు 
గారు తమ జీవితము ఈ సంస్థాభివృద్ధికి కైంక 
రము చేసీనారు, నారున్ను, వారి మిత్రులు 

డాక్టరు భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు 
ముదలయినవారున్ను చేసిన కృని.వల్ల (ద్రవ్య 

సహాయం, ఆదరము, హాచ్చరిక దేశములో 

నలుదెసలనుండిన్ని వస్తూఉంటేది. ఒక పెద్ద 
ఆవరణలో కళాశాలకు కావలసిన భవనములు, 
పెద్ద యం తాగారము, గురు శిష్యులకు కావల 

నిన వసతి గృహములు సిర్మించిరి. 'వేలకొలవి" 
గ్రంథములు సేకరించి పెద్ద (గంథాలయము 

సైతము సిలిపిరి. మచిలీపట్టణమునకు వచ్చిన 
యాత్రికులకు ఇది యొక చూడదగిన సంస్థగా 
నుండెను, దేశ చరిత్ర 'దేశవిద్యలు, లలితకళలు 
నేర్చుటకు మొదలు పెట్టిరి. జాత్యున్నతి! 
యంత్రము ముఖ్యమసి యెంచే ఆ దినములలో 
ఈ కళాశాలల్రో యంత్రములు పెట్టించి యంత్ర 
విద్యతోపాటు వ్యడంగము వేమునేత మొదల 
యిన వేతిపనులున్ను, కలంకారీ తివానీల పర్మిశ 
మలున్ను సాగించిరి. 

| 

1920 లో చేశమందలి రాజకీయ వాతావరణ. 
మందు గాంధీజీ ఉదయింపగానే జాతీయ విద్యా 
విధానము కా త్త రూపమును డాల్చినదియం(తా. 
గారముల కం గృహ పరిశ్రమలే దేశాభ్య 
న్నతికి ఎక్కు.వమేలయిన సాధనములని . కాం[గ్రాన్. 
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ఆదేశించినది. అప్పట నుండీన్ని ఈ కళా 

శాల రాట్నమునకున్ను, ఖద్దరునకున్ను అగ్రస్థాన 

మిచ్చినది. డాతీమైక్యతకం ఎక్కు-వగా త్రో డు 

చడగల భాష అనే ఆశయముతో హిందీ భావ 

నర్వటకు మొదలు పెట్టినది. . సాహిత్య శాఖ, 

ఐతిహాసిక శాఖ, చితక శాశాఖ మొదలగు విద్యా 

శాఖలు నూతనాదర్శములతో పనిచేయుటకు 

(పారంభించినవి ఈ కశాశాలలో . గురుకుల 

వాసంచేసిన వారికి కొ త్త దృష్టిః కా త్తే వికాసం, 

కొత్త బలము, ఓజస్సు కలిగినవసి చెప్పుటకు 

సందియము వేను. 

1930 నుండిన్ని ఈ కళాశాలకు (క్రొత్త దశ 
సారంభించినది. ఆనాటికి నూతనాశయములు 

దేశమంతటను వ్యాపించినవి. చేశ స్వాతంత్ర్యము 
కోసము, అంధిరాష్ట్ర నిర్మాణము కోసము, 

చేశ పరిశ్రమల అభ్యున్నతి కోసము హరిజనుల 

ఉద్ధరణ కోసము దేశస్థులు నడుము బిగించి 

కార్య రంగములోసికి ' బేసతూఉన్న ఆ దినము 

లలో, యం[(తాలయమును ఇంజనీరింగు శాఖను 

నడుపు'భారము బందరు మ్యూగసిసిపాలిటే భుజము 

మోపి, [గ్రామ వీములను పునరుద్ధరింప 

వలెనన్న సంకల్పముతో ఈ కళాళాల్క 1932 

నుండి 5 ఏండ్లు (గామ సేవకులుగా పనిచేయు 

టకు కావలసిన శికుగజిపీనది. వినయ వివేక 

ములు, “సేవాతత్సరత, త్యాగశీలముగల యువ 

లె 
Oe 

కులు గృహా పరిశ్రమలు, "దేశ విద్యలు, నూతన 

ఈ కళాశాలలో నేర్చుకొని (గ్రామ, 

దీవులకు సేవకులుగాను 

పనిచేయుటకు పోవుచుండిరి. 

1937లో శాష్ట్ర (ప్రభుత్వము 'కాంగైస్ వారి 

చేతికి రాగానే 'గాంధిజీ వార్ధాలో _ నూతన 

ఆవార్యులుగాను 

డాక్టరు బి. వీ. నారాయణస్వామి నాయుడు, ' 

మద్రాసు పచ్చయప్ప కాలేజి (ప్రిన్సిపాల్. 

విద్యా విధానమును పసి చేయట 

(ప్రారంభమైనది. అట్టిపని అడివరశే సాగిస్తూ 

ఉన్న ఈక శాళాల ఇనుమడించిన ఉత్సాహముతో 
వార్ధా విద్యా విధానమును అవలంబించి కప్. 

చేస్తున్నది. అదివరకు పతికూలముగా నుండిన 

ప్రభుత్వము ఆదరించి ఈ సంస్థకు సాహాయ్యము 

చేయుటకు సైతము (ప్రారంభించినది. గాని 1940 

లో కాంగ్రాన్వారు పిభుత్వరథమునుండి దిగి 
పోవుటవల్ల ఈ సాహాయ్యము  తప్పిపోయినది. 

స్థానిక సంస్థలు సై “నీ తము దీసి యొడల తమకుండిన 

మను పోనిచ్చుటయేకాక అనాదరమును 

సై తము. పకటించిరి. అయినను ఆత పృత్యయ 

మున్ను, "భె భె ర్యోత్సాములున్ను వోగొట్టుకొనక 

ఈ సంస్థ దేశసేవ చేస్తూన్నది. సంవత్సరము 

నకు ఆరువేలకుపై గా ఆదాయం రాదగిన భూవ 

సతితో సర్వ [గ సంపన్న మెయున్న ఈ 

సంస్థకి చేశాభిమాను లందరును తోడపడగ 

సిర్తి ంచి 
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ఆంధ్ర సర్వస్వము 

లరసిస్ని, శుభడినములు రాగలవసిస్ని ఆశీస్తు 

న్నాము, 

ఈ ఆంధ జాతీయ కళాశాల పుట్టిన కొద్ది 

కాలమున శే రాజమహేం[దవరములో ఒక 

జాతీయ పాఠశాల వెలసినది. 

మాత్రమే చక్కగా పసిచేసి కొంతకాలము ఆగి 
పోయినది. 1920లో రాజకీయ వాతావరణ 

మందు గాంధీశకము _పారంభించినతోడనే 
ఈ పాఠశాల మర్ల వృద్ధిలోసికి వచ్చి, వృత్తి 

విద్యలు చేర్చ జాతీయ కళాశాలగా నున్నది. 
ఇవేకాక, ఇంకా కొసి జాతీయ క ఠాశాలలు 

పుట్టి పసిచేయుచున్న వి, 

వర్తకులు కొందరు కావూరిలో తిలక్ ఆంధ 
జాతీయ విద్యాలయం స్థావించినారు, ఇది జాతీయ 

సభలకును,న్వ దేశ నస్తు పదర్శనములను 'కాంగ్లాన్ 
ఉద్యమమునకు "కేంద స్థలముగానున్నది. ఆయు 
ర్వేదం, చిత లేఖనం, (పాధమిక విద్య సైతము 
రిక్కడ నేర్వతున్నారు. ఏలూరిలో 

డాక్టరు కాకర్ల శకుంతలాదేవి విహెచ్. డ్రి.) 
కలకత్తాలో స్రీల కళాశాలకు, (సిన్సిపాలుగా నున్నారు, 

ళ్ 

కొది కాలము ' 
ద 

ఖత 
al 

కీశే మాగంటి అన్న పూర్ణా'దేవిగారిజేర, కలగ 
వీచ్చమ్మ్శుగారు, అన్న షపూర్తాదెని పాఠశాలన 

సాపించినారు. నెల్లూరిలో పొణశకా. కనకమ్మ 
ర 

| గారు కస్తూరీదేని పాఠశాల స్థావించి కొంతే 

కాలము నడిసీనారు, Ex 

గుంటూరిలో ఉన్నవ లక్షీ నారాయణ దంప 
తులు స్థాపించిన శారదాసికేతనము దినదినాఖ్ళి 
వృద్ధివాంగి, ఛాఖోప శాఖలుగా పెరిగి సక లజనొ 

దరణీయమైన పని సాగిస్తూ ఉన్నది. ఇందలి 
బాలికలు 'మెటుక్యు లెవన్ ) విద్వాన్ పరీకులకు 

సైతము వెళ్ళుచున్నారు, 

త్రీ విద్య 

బుగ్వోదమందలి సూ కములు కొన్ని రచిం 
చిన దేవహూతి, లోపాముద మొదలయినవారు ; 

గార్డి § మై (కేయి వంటి (బహా నాదినులు, ఫ్ బరి 

కాళిందివంటి తపస్వినులు ; 'శాండిల్సి స్వయం 

(పభ వంటి యోగినులు ; వేదావతివంటి భవివ్య 
వాదినులు ;. మోరాబాయ్యి సక్కుబాయి వంటి 
భక్ళురాం[డు ;. రు డాంబవంటి పరిపాలకురాండు; 
రాణి సంయు క్ర, తారాబాయి వంటి ఏరవని, 

తలు; యమునా పాయి, లమ్మీ చాయివంటి యోధు 
రాండ్రు; చిత లేఖ, పద్మావతి వంటి కశానివు 
కాలు 5 వరాహుని కోడలును మిహిరుసి భార్య 
యునైన, ఖన్న వంటి విదుపీమణులు 3; భాస్కరా 
చార్యుని కూతురైన లీలావతి వంటి గణిత 
శా స్ర్రధురీణలు ; శకిశేఖ వంటి రసాయనశా,న్ర, 
ప్రవీణలు ; భోజుని ఛార్యమైన భానుమతి వంటి 
వం[దజాలికలు మొదలయిన విద్యాశారదలు. 
వెలసిన మన భారత 'జేశములోో మవామ )దీయ 
యుగమ్వులోను '(బిట్రివ్ యుగము (ప్రారంభించిన 
తర్వాతను త విద్య అడుగంటి యుండుట మన 
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దక చార్భాగ్యమునకం (పథానమైన నిదర్శనము. 

తక్కిన (ప్రదేశ ములతోపాటు మన ఆంధ్ర దేశ 
మందు సైతము స్రీలకు విద్య యెందుక న్న 

వకాథ్యమను (పబలియుండేను, అందుచేత 

(భిటిప్ యుగము (ప్రారంభించిన నాటికి చేమం 

దుగల విద్యా సంస్థలందును, ఆ తర్వాత వెలసిన 

విద్యా సంస్థలందును (స్రీలకు (పత్యేక విద్యాల 

తపము ౪ పోవుటయేకాక్క ఉన్న విద్యాల 

యములందె 

(పోత్సాహముగాని లేక పోయినది. 

పాఠ శొలలు స్టాపించుటలో సైతము మిషనరీ 

వారే ముందంజ వేసినవారు. వంగ దేశమందు 

1820-30 లో రాజా రామమోహానరాయి 

స్టాపీ ంచిన (బాహ్మృసమాజమతేము, మరి నలువది 

సంవత్సరములకు శే వచం దసేనుసి (పోత్సాహ 

మున నూతన వికాసమును పొందినప్పుడు, స్రీ 

విద్యకు సరియైన మార్చ మేర్చడినది. మిషనరీ 

బారు మన తెలుగు జిల్లాలలో నెలకొల్సిన 

బాలికా సాఠశాలలు ప్రాధమిక విద్యను 

మాత్రమే బోధించినా (స్రీ విద్యకు తగిన 

(పోత్సాహమును కలిగించినవి. కమలాసత్య 

నాథన్, మిసెస్ శ్రీనివాసం, డాక్టర్ లాజరన్ 

బాలికా 

“మొదలయిన ల్. త్రమకంలములో పుట్టిన 

వా శే... కీస్తుమతమును స్వీకరించి, డ్ త్తమ విద్యల 

నభ్యనించి గొప్ప పదవులను అలంకరించిరి, 

విచేగ మతముల నవలంబించినగాసి స్త్రి విద్య 

వృద్ధిలోనికి రాదన్న దురభిపాయము . వోగొట్ట 

వలెనన్న పట్టుదలతో (్రాహ్మ సమాజమువారు 

"బాలికా పాఠ క శాలలనె. కృని.చేసిరి. అందులో 

క్రీ శే, కందుకూరి ఏీశేశ లింగముగారు స్త్రీ విద్య 

కాంతవరకు పోపించిరి. 

"మొన్నటి వరకు ఉన్నత విద్య నభ్యసించుటకు 

దెనను తగిన అవకాశ ములుగాసి ' 

"అయితే మొన్న. 

విద్య 

డాక్టరు కొమర్రాజు అచ్చమాంబ, 

ఇంగ్లండునందు వెద్యవిద్య నభ్యసించి 

గొప 

గొప్ప 

తగిన సౌకర్యములు మన చేశములో శేనంటున 

డాక్ట్ర రు అచ్చమాంబ, డా! లవ్నీ ్రచేవిగాళ్లు వి విదేశ 

కులకు డా॥ శకుంతలాబేవి కీ, శే, అన్నపూర్ణా 

దేవి మొదలయిన స్త్రీలు వంగ బెశ మునకుపోయి 

ఉన్నత విద్యావతు లైరి, వసుంధరాబేవి గారు 

ఇంగ్లండు చేశమునకుపోయి, ' విశ్వ విద్యాలయ 

ములో - రసాయన శాస్ర్రమందు ఎమ్. ఎస్ సి, 

పరీక్షలో ఉ శ్రీరురాశై ఇప్పుడు చెన్న పురి క్వీన్. 

మేరీ సర్వక శాశాలలో అధ్యాపకురాలుగా 

నున్నారు. బాలికా పాఠశాలలు (కమక్రమ. 

ముగా ఎక్కువగుతూ ఉన్న విగాని ఇంకా తగిస్ని 

"లేవసియీ చెప్పవలెను, 

(పాథమిక విద్ధనయినా బాలికలకు అంద 

"చేయలేని ని [గామములు మన తెలుగు జిల్లాలలో 

ఇంకా వేలకొలది యున్నవి, మన ఆంధ దో 

మందు ఒకొక్క జిల్లాలో బాలురకుగల [పాథ 

మికొ పాఠశాలలే తక్కువగానున్నవి ; బాలికా 

పట్టము పొందినవారు, 

375 



ఆంధ్రసర్వస్వము 

పాఠశాలలు ఇంకా తక్కువగానున్నవి.. ఈ వివ 

యము ఈ [క్రిందనున్న పట్టికలో స్పష్టముగా 
కనబడును, 

బాలుర పాఠ అందు బాలుర బాలికొ అందు డాలి - 

జిల్ల శాలలు సంఖ్య పాఠశాలలు కల సంఖ్య 

విశాఖపట్నం 878 45999 19 1912 
తూ. గోదావరి 7194 44159 146 ౨8441 
ప గోదావరి ర్కీర్ 28,626 129 21,908 
కృష్ణా 591 28,977 184 19,388 
గుంటూరు 674 82,400 141 19908 
నెలూరు 508 27,175 67 14702 
కడప 890 15,140 7 6,141 
కర్నూలు 490 24906 25 8,548 
బక్లారి 288 14507 74 6,827 
ఆనంతేపురం 476 28,466 78 8,276 
చిత్తూరు £71 28069 19 192,387 

మొత్తం 6100 808,424 1000 165688 

_ఈ పట్టికలోనివి 1989-40 నాటి ప్రభుత్వ లేఖలు, 

బాలుర బడులలోనున్న బాలికల సంఖ్యను బాలికల 
బడులలోనీ బాలరసను విడదీసి చేర్చిన సంఖ్యలు, 

మ్యూసిసిపాలిటీలలో బాలబాలికల విద్యా 
భివృద్ధికి (వాథమిక పాఠశగాలలయినా తగినన్ని 
పెట్టితరవలసీనది. (ప్రాథమిక పాఠశాలలకు 
పోయ్ చాలబాలికలలో. నూటికి ఎంతమందికి 
కుర్యా నిసి పాలిటీలు పెట్టిన బడులలో స్థలము 
వాలకున్న దో ఈ (కింది పట్టిక వలన తెలుసుకో 
చచ్చును. 

మ్యూవిని ఆవకాశం లేని పాలిటీ వాలుకు మాటికి బాలికల నూటికి క చ న తస... 
శీ కాకుళ్లం తల్ ర్2.ర్ 
జయ B00 3౩76 
మునిపట్టణం 464 ఇక? 

గా 

విశాఖపట్టణం 15,0 86.8 

అనకాపల్లి 483.1 62.6 

కాకినాడ 42.9 — 286. 
పెద్దాపురం 86.7 £6. 

రాజమ హేం(ద్రవరం 9.0 14.4 

ఏలూరు 8.9 82.2 

పాలకొల్లు .. ఈ2 merry 
బెజవాడ క్రక్రిర లిం 
సడివడ 605, 765. 
మచిలీపట్టణం రతి 32.8. 
గుంటూరు. . 198 62.7 
నరసారావుపేట _ శర్2 ౨ 8.6 
తెనాలి . 518 . ర్ర్,1. 
ఒంగోలు 15.8 లా. 

"నెల్లూరు 19.83 4.0 

కడప ఆ 84.7 
(ప్రొద్దుటూరు 897 58.1 
కర్నూలు... ౫1 40.9 
నంద్యాల - 181 ౨ త1,8. 
అనంతప్రరం ఎ. అవా 83.2 .. 
తాడిషత్రి = 229 626. 
హిందూపురం 2,9 27.4 
హోస్పేట . 164 75.9. ' 
బళ్లారి 89.7 734 
అదోని 87.9 65.9 
చిత్తూరు. 148 42.3 
తిరుపతి 80.7 44.1 

30 మభ్యూసిసిపాలిటీలలో "బాలుర వివ 
యంలో 50 కు మించినవి తెర: బాలికల 
విషయంలో 50 కు మించినవి 11. బాలికల 
విషయంలో గుడివాడ, హోోస్పేట్క బళ్ళారి 
గుంటూరు తాడిపత్రి, అనకాపల్ట ఎంతవెనక 
పడ్ ఉన్నవో!) I ల 

3 (ప్రీ విద్య (వాథమిక' (కేణిలోనే వెనుకబడి 



డాక్టరు లాజరస్, తెలుగు కన్య; 

ఢిల్లీలోని లేడి ప హార్టింట్ కళాశాల (పిన్సిపాల్. 

యున్న ప్పుడు ఉన్నత శ్రేణిలో ఎంత తక్కువగా 

నుండునో చెప్పనక ర లేదు. ఈ వ పట్టిక 

చూస్తేచాలును ౧, స 
శ 

1940 లో సెకండరీ స్కూళ్లలో చదువుచున్న 
జిల్లా బాలురసంఖ్య బాలికల సంఖ్య 

విశాఖపట్టణం 9,528 746 

తూర్పు “గోదావరి 11,847 1,689 

పశ్చిమ గోదావరి _ 1,606 654 

కృష్ణా 8,756 1,026 

గుంటూరు 9,725 1,198 

నెల్లూరు 4,915 806 

కఢప 2,971 287 

కర్నూలు క్కి7ర్ర్ _ 481 

బక్టారి 3942 . 871. 
అనంతపురం ౨56. 349 

చిత్తూరు 4242 689 

మొత్తం | 68,418 - "8,196. 

నా
లా
 

కకలానానాలననననననినినినానిన
ి 

“పభుత్వ విద్యాశాఖాని వేదిక 1940-41, శెQడవ వాల్యూ 

ము మొదటి భాగము పుటలు శిక్సి ర2. 

48 377. 

అద్య 

ఇక సర్వకళాశాలలలో విశ్వకళా పరిషత్తు 

పరీకులలో ఉ లీరులగుతున్న వారి సంఖ్య అత్య 

ల్పమనుటకు వింతపడ నక్క-ర లేదు. (స్రీలకు 

(ప ల్యేకించి సర్వకళాశాల ఒకశునా. ఆంధ్ర 

జిల్లాలలో లేదు. వాల్తేరులోనో 'రాజమహేం[ద 

వరములోనో ఒకటిసిర్మించుటకు (ప్రయత్నములు 

జరుగుచున్నవి. అందుచేత ఆంధియువతులు 

చెన్నపురిలోనున్న క్విన్ మేరీజ్ కాలేజలోనో 
ఆమెను శ్రీస్టీ యన్ కాలేజిలోనో చదునుకొంటు 

న్నారు. వై రాష్ట్రములలోని సర్వక శా శాలలం 

దున్ను ఆంధయునతులు కొందరు ఉన్నత విద్య 

నభ్యసిస్తున్నారు. 

పెద్ద పగికులలో ఉ త్రీరలయి (ఖ్యాతి వస 

న కొరదరు : రా 

(శీమతి వ కామేశ పరమ్మగారు, బి.ఏ. ఈమె 

ఆంధ విశ్వ కళాపరివత్తు సెగేటు సభ్యురాలుగా 

నున్నారు. 

camel జూస్పీ స్తీ సీరామవాలవ్నమ్ము 1 బి, మం 

బట్ ఇల్ 

Se గుమ్మిడిదల 
క 

ఇ శ్ర చాలమంది కలరు. 

దుళ్తాబాయవ్య ఎ 
ఢ 

వృత్తి విద్య 
అంధ్ర). జితొలలో వ్యవసాయము, పశు 

శాస్త్రము, శిల్పము నచ్చే. కళాశాల లక్క_డా 

లేక పోవుట పెద్ద లోపముగానున్న ది. వృత్తి 

పర్మిశ మలకు సంబంధించిన పాఠశాలలు 

మాత్రము కొద్దిగా కలవు. 

చదువుటగాని వ్రాయుటగాని రానివారు 

మన ఆంధ దేశములో గల విద్యా వ్యా ప్రీ 

గురిరిచి ఇంత ఎక్కువగా (వాసినామేకాసి 



ఆంధథోసర [న ము 

విద్యా విహీనుల సంఖ్య తలచుకొన్న ప్పుడు 

ఎంతో దుఃఖము కలుగును. చదునుటగాని 

(వాయుటగాసి తెలియనివారు మన ఆంధ "దేశ 

ములో నూటికి ఎంతమందిగలరో చూడండి ee 

నిరక్షరాస్యులు 
జిల్లా నూటికి 

విశాఖపట్టణం 94 
తూర్పు గోదావరి 89 

పశ్చిమ గోదావరి 86 

క్ష 87 

గుంటూరు 87 

నెల్లూరు 92 

కడప 91 

కర్నూలు 92 

బళ్ళారి. 92 

అనంతపురము 92 

చిత్తూరు 92 

విద్వాజా బత్తుల కామాక్షమ్మ 

రాజమండ్రిలోని వెళ్ళ పేవాసదనమునకు (ప్రిన్సిపాల్ 

గ 

ఆంధు)లలో (_పతిభావంతులు ఎందరో 

ఉదయించినారు, అయినను, అవయీమో కాని 

వారి (ప్రతిభ మన చేశములో వారు పనిచేస్తూ 
ఉన్నప్పటి కంబ వె [పడోములందు వని 
చేస్తూ ఉన్నప్పుడే అధికమగుతూ వచ్చినది, 

17 వ శ తాబములో, మన ఆంధ్ర "దేశములో 

నోదావరిజిల్లా ముంగండ  అ(గహారములో 

పుట్టి పెరిగిన ఉపద్రష్ట జగన్నాథపండితరాయలు, 
మన అంధ) దేశములో ఉన్నంతకాలము వారి 

పతిభ ఎవరికిని “తెలియకుండెను. ఢిల్లీకి 
పోయిన తర్వాత వారి (పతిభ భారత చేశమందం 
తటను వ్యావీంచినది. అంతకుముందు అక్బరు 

చకవ రి కొలువున గొప్పపదవిని పొందిన వీర 
బలుడు (బీర్ బల్) ను ఆంధ్ర "దేశములో పుట్టి 

చెరిగి, ఢిల్లీ శీ పోయి అఖండ విఖ్యాలిని బడిసియుం 

డెను ఇట్టివారు పూర్వకాలనుందు ఇంకా" 
కొందరు గలరు. వున కాలములో సైతము 

ఇట్టి (పతిభానంతులు మె (పదేశములకుపోయి 

ఎక్కువ కీ ర్థీిపొందియున్నారు, ఆంధ్రరాష్ట్ర) 

'మేర్చడి యుండిన యెడల వీరిలో కొందరు 
మన దేశములోనే ఉండి తమ పతిభ పూర్తిగా 
'రాణింప చజేనీకొసి యుందీరు గదా! వీరి జీవిత 
చర్మిత వేరొకస్థలమున సంగ్రహముగా. చెప్పీ 
యున్నాము. ఇక్కడ సూచనగా మాత్రమ్ము 
కొందరి (పఖ్యాతి వై స్థలములో ఎట్లు విలసిల్లిన 
దో తెలియ చేస్తున్నాము, 

సర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణగారు :-- వీరు కలక్రతా, 
సర్వ క శాశాలయందు ఫిలాసఫీ పొ ఫెసరుగా 
నున్నప్పుడే పీర్మిపఖ్యాతి అధికమయినది, 

హ్ భాగవతుల విశ్వానాథము (బి. వి. నాథ్ 

ఏరు ఆంధ). దేశనులో పనిచేస్తున్న పుడు 
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ఏరి (పతీభ కనబడలేదు.” కోయంబత్తూరు వ్యవ 

సాయ కళాశాలలో పనిచేసి అనేక పరిశోధనల 

నువెేసి (ప్రఖ్యాతి గడించి, ఇప్పుడు ఢిల్లీ లో వ్యవ. 

సాయిక  పరికశోధకాలయమునకు [పధానాధి 

కారులుగా నున్నారు. ఈ పదవి ఇంతవరకు 
ఛారతీయులెవరును పొందియుండ లేదు.  ఏే 

"మొదటినారు, 

డాక్టరు ఎ. ఎల్. నారాయణగారు :-- ఫ్త్రు 

విజయనగరము సర్వ కళాశాలలో అధ్యాపకు 

లుగా ఉండి పరకోధనలు చేసి శేరు పొందిన 

వానేకాసి ఏరి (ప్రతిభ డెకనాల్ ఆబ్దర్వేటరీలో 

పసిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు బాగాపై కి వచ్చినది. 

రాయప్రోలు సుచ్చారావుగారు:--- మాదరాబాద్ 

ఉస్మానియా విశ విద్యాలయములో ఆంధ 

భా పాధ్యాపకులుగా వెళ్లిన తర్యాత పీరి 

(పతిభ ఎక్కువయినది. 

తనికెళ్ళ వీరభద్రుడుగారు :-- విజయనగరము 

వారు, ఆంధిదేశ ములో ఏరు సామ్యూమైన 

అఛ్యాపకులుగా, విజయనగర సర్వక ₹శాలలో 

పనిచేస్తున్నంత కాలము ఏరి [ప్రతిభ కనబడ 

లేదు. ఉస్మానియా విశ్వ నిద్యాలయములో 

ఆంగ్ల భాషా ధా్యాపకులుగా చేరిన తర్వాత ఫిరి 

(ఖ్యాతి ఎక్కు-వయినది, 

కీ. శీ. బసవను రామచంద్రరావుగారు :== _ సీరికి 

ఆంధ చక్రములో తగిన పదవి దొరకక పోయి 

ఢిల్లీలోని భారత కేంద్ర వ్యవసాయిక పరిశోధన శాఖ డైరక్టరుగా 

నున్న గొప్ప రసాయనిక శాస్త్రజ్ఞులు; మైందవులలో యిట్టి 

గౌరవము పొందిన మొదటివారు వీరే. 

నది. కలకత్తా విశ్వ విద్యాలయములొ అర్థ 

ఇాస్రుములొ మంచి పరికోధనలు నేసి (గ్రంథ 

ములు రచించి పెద్ద పేరు పొందిరి 

(పతాపరిగి రామమూర్తిగారు. _ కాకర్ష 

కృష్ణమూ ర్రిగారు. డాక్టర్ వి, ఎన్, లామ్గారు 

-ముదలగువారు ఇంకను బాలమంది కలరు, 

ఉ ll విద్య నిగూఢగుప్తమగు ఏక్తము, రూపము ఫూరుహేలళీకీన్ , 

విద్య యశస్సు భోగకరి, విద్యగురుండు విదేశబంధు(డున్, 

విద్య విశిష్ట దైవము, విద్యకు సౌటిధనంబు లేదిలన్, 

విద్య నృప్రాలపూజితీము, విద్య"నెటుంగనివాండు మర్త్యుందేం 

ఏనుగు లక్ష్మణకవి, 
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25వ అ ఛ్యాయ ము. | 

వార్తయందు జగము వర్ధిల్లుచున్నది 

యదియు లేనినాాడ యఖిలజనులు 
నంధకార మగ్ను లగుదురు గావున 

వార్త నిర్వహింవ వలయు(బతిక్తి 

భారతం, 

విషయ సంగ్రహము :___వశ్రికలు, వాటి (ప్రాము 
ఖ్యము---పూర్వకాలపు పష్మత్రికల న్ట్తి---80 సం॥ల (క్రిందట 
తెలుగు వ్మత్రికా (వకటన (ప్రారంభం టెపులు లేనందున విషయ 
ములను బ్లాకులుగా చేయించి అచ్చు వేయించుట.కై9 స్తవ 
మిషనరీలు ఆంధ్ర దేశమున మొదట పత్రికా ప్రచారము (ప్రారం 
భించుట_వీరేశలింగం పంతులుగారు తెలుగువారిలో మొదట 
తమ “ వివేకవర్ధని” పత్రిక (ప్రారంభించిరి మొదటి తెలుగు 
దిన షత్రిక “శశి లేఖ” (ప్రకటన---స్త్రీలకొజకు (ప్రత్యేక ష్మత్రికలు 
వా శతాబ్దిలో పుట్టి ఆగిపోయిన షత్రికలు_ సమ దర్శిని 
వ్మతిక, ' (ద్రాహ్మజేతరోద్యమము కౌంగెస్ ” పత్రిక (ప్రచా 
రము--గిడుగు రామూ ర్రి పంతులుగారి “తెలుగు” ష త్రిక... 
ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్సతిక, ఉదయిని పష్మతికలు కానీ సర్రకలు! గాండీవము, చేవద త్తము మొదలగునవి. ప్రస్తుతము 
సాగుచున్న వృకికలు-__ఆంధ్ర పత్రిక ఆంధ వభ, జనవాణి, 
స్యా వథ్రికలు, వాటి సంపాదకుల (ప్రతిభ-__.ముఖ్యమైన వార తికలు: వాటి సంపాదకులు వక్ష వత్రికలు, చిత్రగు ప్త 
మొదలగునవి __మాస పత్రికలు (ప్రారంభం; భారతి, 
హూ న ష్యత్రికల ప్రాముఖ్యము... సినీమా కళ్లకు సంబంధించిన తికలు, వాటి (ప్రచారమురా స్ట్రేతరాంధ్ర పుత్రికలు; సుర రం (ప్రతాపరెడ్డి, సాధు వరదరాజంవంతులు గాన్ల రాష్ట్రేత "గధ నేవ వ్రక్యేక మత, “కుల, శాస్త్ర వృత్రికలు_మన (లికలు ఆంధ్ర దేశమునకు చేనివ నేవ___వాతీయ జీవనమునక్రు గరూవమేర్పరచి, రాజకీయ వరిజ్ఞానమును కల్పించుట ; ధ్రరామ్టో9ద్యమ [వచారమువకు తోడ్చాటునిచ్చుట-_కార్మిక్ర, గ్గవోధ్యమములకు సంబంధించిన పత్రికలు: నవళ క్తి, [వజా 

ii 

ఆవళ్యకత-__ఆం(ధ్ర దేశ షత్రికా రచయితల సంఘము, 

(పతిభ 

బ్లు ల్ని జ ట్ (| మ. wR ల త వెం జ ఇ 
స! న న ప ఇ ff PP WD న్న ఆ ఇ ట్ర 5 ర్ట ప న్ లు 

a లో అ ఇం 

"అ లే cl 
య యకం ర్ ల 

Wa 
బంధు మొదలగునవి_.ఆం|ధనాటిక కళా పరిషత్తు, నాట్యక వత్రికా ప్రకటన... 

ఆంగ్ల పత్రికా ప్రపంచమున ఆంధ్రుల [ప్రతిభా విశేషములు 
హిందూ” ఆంగ్ల దిన వత్రికను [శ్రీ న్యాపతి సుబ్బారావు మొదలగ వారు స్థాపించుట-_సర్ సి, దై * చింతామణిగారి భారతదే! 
ఖ్యాతి, పత్రికా నిర్వహణ సామ ర్హ్యము---పకాశంవంతులుగా( 
స్ స్వరాజ్య స్ట ఆంగ్ల దిన పత్రిక (ప్రచురణ, ఆ కార్యాలయము? 
ఉత్ప త్తియైన (ప్రఖ్యాత ష్మత్రికా సంపాదకులగు ఆం(ధులు- 

_ఇతరరాష్ట్రములల్లో ఆంగ్ల. పత్రికా సంపాదకులుగా నున్న ఆంధ 
(ప్రముఖులు---భ్రాసా సుబ్బారావుగారి (పతిభ-_ ఆంధ్రులకు ఆంగ్ల దిన పత్రిక లేకపోవుటవలని కొరతలు, దానిని స్థాషించవలనిన 

ఆంధ 
దేశ  పత్రికాసంపాదకుల సంఘముల నిర్మాణములు. ; వాటి 

(ప్రభుత్వము వారి నిబంధ నలు---అఖిల 
భారత వ్రికా సంపాదకుల సంఘము, (ప్రభుత్వముతో రాజీ-__ 
ఆ సంఘమందు ఆంధులకు గల ధ్థానము=ప్రసంచయుద్ద్ధ కొర 
ణఅముగా పత్రికలకు వచ్చిన యిక ్క_ట్లు -ఆంధ్రుల కర్తవ్యము ాగతశతాద్దీనాటివి, ఇవ్పటివియగు' పత్రికల పట్టికలు, 

కృషి-_పత్రికల'పై 

జ్రనుల జీవితమును (పతిబింవింపజేసి, వారి విజ్ఞానమును 
వికసింపచేస్తి వాం నాగరికతను సంస్కృ తిని విజ్బంఫింప జేయుటకు ఈ కాలమున ఎక్కువగా తోడ్చడగలవి వార్తా 
చెజ్టానిక పత్రికలు. అందుచేత పత్రికల (ప్రాముఖ్య 
మంతకంతక్రు అధిక మగుచున్న ది, ఈ పత్రికలలో క్రాన్ని.. 

"కేవల వార్తా షృతికలు ; కొన్ని | 
పత్రికల | సాహిత్య ష్మతికలు, కొన్ని నానా 

పొముఖ్యము ప . 
ఆొయిఖ్య విధ వై ఫ్రైనిక పత్రికలు, కొన్ని 

ధలక్కు విద్యాధికులకు కొన్ని పిల్లలకు కొన్ని శ్రీలకు 
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కశ. ఢ్రీ చల్లా శేషగిరిరావు, బి.ఏ.,బి.ఎల్.. 
ఆంధ్ర ష్మత్రికకు సంపాదకులుగా నుండిరి. 

ఊద్దిస్థములయినవీ, ఈ ష్మతీకలద్వారా కలిగ మనోవిశా 

సము విజ్ఞానం, సంస్కృతి వు (శమలేకుండా సులు 

వుగాను ఉఊత్భాహసహితంగాను కలుగుతూ ఉండును, 

పూర్వము మన దేశములో వార్తా పత్రికలు .'లేవుగాని 

రాజులు బారులవలన ఇతర (పదేశేములవా_ర్థలన్సు తమ చేశ 

మందలివార్తలను తెప్పించుకొనుచూ 

పూర్వ ఉండేవారు, అశోకుని శాస 

కౌలప్ప స్టితి నములవలె రాజశాసనములు రాజ్య 

మందలి పలుతావులందు (ప్రకటిస్తూ 

ఉండేవారు. వార్తా (గ్రహణము (ప్రధాన రాజనీతిగా నుండె 

ననుటకు కౌటిల్యుని అర్థ శాస్రైము మొదలయిన (గ్రంథము 

లందు దీని (ప్రస క్లికలదు. ఈ అధ్యాయము మొదట కన 

బరచిన భారతపద్యము కూడా ఈ విషయమును సూచి 

స్తున్నది, + 

నునదేశీములో వార్తా “పత్రికల (ప్రక టనము (పొరంభించి 

లుం 

సుమారు. 80 సంవర్సరములయినది. _(ప్రారంభించినవారు 
క్ర సవ మిపహనరీలు. ఆకోజులలో అక్షర ము(ద్రికలు 

(మైప్స్ లేవు. (గ్రంథమంతా ఏపుటకాపుట ఒకే ముది 
కాగా (బ్లాకుగా) తయారుచేసి అచ్చుకొట్టించేవారు, వారి 

“మొదటి పత్రిక “రితవాది 2, తెలుగువారిలో ష్మత్రికా 

(ప్రక టనోద్య మము (పారంభించినవారు కీ "శే, కందుకూరి 

వీరేశలింగము పంతులుగారు, ముద్ర 

మొదటి కకాలయముకటి నెలకొలిప్తి తెలుగు 

తెలుగు వార్తా సత్రికలు ఫ్ర స్హకములన్సు “వి వేకవర్ధని” అనే 
వారప త్రికను (పకటించినారు. ఈ 

ప(తికలో కొద్దిగా వార్తలున్ను, - వైజ్ఞానిక విషయము 

లున్చు, దేశమందలి సాంఘిక మత విషయములలోగల .దురా 

చారవిషయ ఖండనమున్నుు సంఘసంస్కాార విషయము 
లున్ను (ప్రకటిస్తూ ఉండేవారు, ఆ కాలమున బందరులో 



ఆంధర్తిస ర్వ స్వము 

“పురుషార్థ ప్రదాయిని” అనే పత్రిక సైతము వెలువడుతూ 

ఉండేది. మత్కే సాంఘిక విషయములలో ఈ శెండు 

(పతికలకున్ను వాద (ప్రతివాదములు జరుగుతూ ఉండేవి, 

ఆశాలమందే వున్నవ బుచ్చయ్యపంతులుగారు “రా ందూ 

జన సంస్కా_రిణి” అనే ష్మతిక నెలకొల్పి, అందులో ఉప 

నివత్తులు (ఒకొక్క భాగము చొప్పున) మాలము అర్థము, 

"తెలుగు అనువాదములతో (ప్రకటిస్తూ సనాతన వై జ్ఞానికాభి 

వృద్ధికి మహోపకారము చేసీనవానై ర. _మరికిొద్ది కాలము 

నకే, క్రొకొ_ం౦ండ వేంకటరత్నం పంతులుగారు “ఆం ధభాపా 

సంజీవినీ అనే షృత్రిక నెలకొల్పి సాహిత్య, మత్క సాంఘీక 

వివయములు (ప్రకటిస్తూ ఉండిరి. 

మరికొద్దికాలమునకు చెన్న పురిలో ఎ. పి, పార్ధసారధి 

నాయుడు గారు “ ఆంధ్ర ప్రకాశిక” అనే వార ష్మత్రికను 

"నెలకొల్పి దానికి 'సంపొదకులుగానుండి చాలాకాలము 

నిర్విఘ్నముగా సౌగించినారు. అందులో వారు రాజకీయ 

విషయములకు వార్తలకు ఎక్కువ స్టానమిచ్చి (పభుత్వ 

రీతులను నిర్భయముగా విమర్శిన్తూ ఉండేవారు... వారు 
'కాం(గ్రాస్ పజొభిమానులు గనుక వారి ష్మత్రిక (ప్రజాదరము 

నకు విశేషముగా పాత్రమైనది. 25 సంవత్సరములు వార 

ష్మత్రికగానుండి పిమ్మట దైగవార షృ త్రీకయినది, 

కొద్దికాలమునకే మరల వారపత్రికగా మారినది, 

"గాని 

శ శ్రీ చల్లా జగన్నాథం, ఎమ్.ఏ., వీ.ఎల్., (ఆంధ్రప్రేక్ర, 
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పీమ్మట్క గటుపలీ 
A) 0౧ 

శేసాచార్యులు గారు 

66 నళిలేఖ ౫ అనే వార 

పత్రికను చెన్న పురిలో. 

న స్టాపించినారు, 

అది డై గవార పత్రిక 

గాను దైనిక పత్రిక 

గాను కొొద్దికాలము 

పని చేసినది. ఆ ష త్రిక 

ఆం(ధ్రోద్యమ వ్యా 

పికి ఎక్కువగా తో 
డ్పడిన ప(తికలలో 

ముదటిదనవలెను. ఆ 

కాలమంచదే రాజము 

శ్రీ న్యాయపతి నారాయణమూర్తి, వి,ఏ., 
వాహిని, ప్రభాతము, ఆంధపభ, 

సంపాదకులుగా నుండిరి. 
hh మందు స్ట ల స్ట 

కొన్న “గోదావరి”, “ ఆంధ్రకేసరి ౧ అనే వార్తా. 
క. నెతము ఆంట్రోన్యరయును ఎక్కువగా వ్యాపింప 

చేసినవి, నెల్లూరిలో * పీపిల్స్[ఫ్రంట్, ౫ “౧భంటూరిలో * ధర్మ. 
సాధన్కి” ఇన్నఫురిలో * వృత్తాతముంజరి *” అనే వార 
పత్రికలు _ ప్రత్యేకాళయములతో కొంతకాలము పనిచేసి . 
"తెలుగువారిలో హహ న కీని పెంపొందజేసినవి, 

a దినములలో "సే ఏలూరిలో సత్తిరాజు కీతారా 
రామయ్య పంతులుగారి సంవాదకత్వమున కొంత కాలమున్నుంు 

చిలుకూరి వీరభ(దరావుగారి సంపాదకత్స్యమున కొంఠకాల 
మున్ను (పకటిత మైన “ దనోప కారి” అనే ఆంధ్రప (తిక 
కృష్ణా గోదావరీ మండలమందు ఎక్కువగా (ప్రచారము న. 

ఉండేది. 'కాశినాడలో. కెనేడియన్" బాప్టిస్ట్ మివును 
వారి “రవి” అనే వారప పత్రిక మత(ప్రబోధయమే మ్ ప్రధానాశ 
యముగా కా లోక వృత్తాంతములను నై వైరము. 

పిమ్మట “డేశాభిమాని” అగో షత్రికను 'బేవగుప్త 
శేసాచలపతిరావుగారు నెలకొల్సినారు, మొట్టమొదట 
hiss ఖ్ కృష్ణా వృత్తాంతిని “౩ క కృష్ణా ఖ్ శ 

పేళ్ళతో (పారంభించ్చి ఇది ో చేశాభిమాని ” అశేెపీ 
ఇది పక్కు వార్క డై దై ప్రవారష్మత్రికా న 

-చాటి దినప పత్రికగా. నై సైతేము కొంతకాలము సాగినది, 



వారా పరః సాహిత్య విజ్ఞా నాభివృద్ధి కొరకు 

మాస ప(త్రికలు నైతము వృద్దిలోనికి వచ్చినవి, నెల్లూరిలో 

వూండ్ల రామకృష్ణయ్య గారి “అము దితే (గ్రంథ చింతామణి” 

ఆం(ధభాహెభిమానులందరికిని ఆదర్శప్మాత మైనది. పండితుల 

వాదష్మతివాదముల్రు కావ్య విమర్శలు, అమ్ముదితే (గ్రంథ 

ముల ము[ద్రణము ఇందెక్కు.వగానుం డెను, మూలపడి 

పురుగుపట్టిన తాళషత్ర (గ్రంథములు. వెకితీస్కి ము ద్రింపించ 

దగిన (గ్రంథములను ఈ. మాసపత్రిక (పకటిస్తూ వచ్చినది, 

ఆ కాలమంషే, వీశేశలింగం పంతులుగారు * చింతామణి ” 

అనే మాసపత్రిక నెలకొల్పి, అము,(ద్రితీ (గ్రంథములను తమ 

కవుల ఇతర రచన 

లను ఇతరుల వ్యాసములను (పక 

చరిత్ర 

మొదటి తెలుగు మాస 

పత్రికలు టిస్తూ ఉండిరి. పిమ్మట శ్రీ 

రాజా భుజంగరావుగారి సాహాయ్య 

ముతో నందిరాజు చలపతిరావుగారు “ మంజువాణి ” 

మాస పత్రికను (ప్రారంభించి తేమకో దొరికిన ప్రాచిన (గ్రంథ 

ములను (ప్రకటిస్తూటాండిరి, వీటివలెశీ కొచ్చెర్లకోట 

రాజాబవాద్దరు  కృష్ణారావుగారి “ సరస్వతి సో ఆచంట 

"చేంకటరాయసాంఖ్యాయన శర్మగారి “కల్పలత”, చిలకమ రి 

లఖ్మీన్ఫృసింహముగారి “మనోరమ, కోపల్లి వేంకటరమణా 

స ల; 

ఢీ నార్ల వెంక పేశ్వరాావు, బి. వ్ 

ఆంధ (ప్రభ సంపాదకులు; ఇదివరకు సమదర్శిని, వాహిని, 

వినోదిని, ఆంధ్రజ్యోతి మొదలగు చత్రికా సంపాదక 

వర్గములలో పనిచేనిరి; యుద్ధము, అంతర్జాతీయ 

రాజకీయ విషయములలో దిట్ట. 

hes Se 

రావుగారి “కల్పవల్లి”, 
పనప్పాకం ఆనండా 

చార్యులవారి య వెజ 

యంతి” ఆచంట నూ 

ర్యనారాయణ రాజు 

గారి “శారద ముద 

లగు మాస పత్రికలు 

బయలు దేరినవి.(చూ, 

గతశ తాబ్దము నాటి 

ఆం(ధ్రష్మత్రికలపట్టికృ. 

ఇవిగాక న్ర్రీలకొరకు 
శ్రీ తాపీ ధర్మరావు నాయుడు, బి.ఏ., 

సమదర్శిని, జనవాణి, కొరడా 

మొ॥ వాటికి శ్రీల పత్రికలు నైత 
సంపాదకులుగా నుండిరి. ము వెల్వడినవి, వీటిని 

(శ్రీల సారన్వతము అనే అధ్యాయములో పేర్కొన్నా ము, 

ఈ శతాబ్దిలో పత్రికల సంఖ్య కొద్దిగా అధికమయినదిం 

అందు కొంతకాలముండి నిలిచిపోయిన పత్రికల విషయము 

ముందుగా తెలియజేసి నేటికిని నిలిచియున్న ష్మత్రికల 

విషయము తెలియజేస్తున్నాము, 

జస్టిస్ పారి వారి పోవుణలో పింజల సుబహ్మణ్యం చెట్టి 

గారి సంపాద కత్వమున * సమదర్శిని ” అనే ష్మతిక కొంత 

కాలము దైనిక షతికగా నై రము పనిచేసి (చావ్మణేతరోద్య 

మమునకు తోడ్పడి, సంపాదకులతో 

ఈ శతాబ్దములో ఇది సైతేము కాలధర్మమెందినది. 

పుట్టి ఆగిపోయిన * శాంగ్రాన్ * ష్మతిక రాజమేం 

పత్రికలు  ద్రవరమందు. మద్దూరి ఆన్న 

జే ఫ్రూర్షయ్య గారి 'సంపాదకత్యమున 

నడచి తీవ్రమైన జాతీయ వాదమునకు సహాయముగాను 

(ప్రోత్సాహకరముగాను ఉండెను, (గ్రాంథిక వ్యావహారిక 

భాఫావాదముల సందర్భమున (గ్రాంథిక పమమును అవలం 

బించిన “ఆంధ్రసాహిత్య పరిపత్ పత్రిక 1911 నుండిన్ని 

కొంతకాలము ఎక్కువ (శ్రద్ధతో పనిచేసి ఇప్పటికిని ఏదో 

ఒక విధముగా సౌగుతూఉన్నది, గిడుగు చేంకటరామ 

మూ_ర్జీ పంతులుగారి “ తెలుగు ” ప్యత్రిక-వ్యవహారిక భావా 

'వాదమునకు ప్రధాన మైనది- ఒక్క సంవత్సరము (1919-1920) 

మాత్రము పనిచేసి _ఆగిపోయినది, వాదమును 

ఖండించే ఉద్దేశముతో (శ్రీపాద కృష్ణమా _కొంతయార 

“వ ప్రాయుధముీను కొత కాలము సాగించినారు, ఉభయ 

వారి 
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కీ శే. సర్ సి. వై, చింతామణి. 

లహాబాదు లీడర్” పత్రికా సంపాదకులు. 

a రచనలకును అవకాళమిస్తూ కౌతా శ్రీరామ 

శ్యాన్ర్రీగారు *% శారద ” అనే మాసపత్రిక నెలకొల్పి కొన్ని 

(పకటించినారు, 

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, కోల వెన్ను రామకోటీశ్వరరావు 

“గార్డు క జయంతి * అనేమాస సపష్మత్రిక స్థాపించి నవ్య పాపీ త్య 

రచనలకు ఆశ్రయమిచ్చి నారు. కి శే కొంపెల్ల జనార్దన 

రావుగారు “ఉదయిని” అనే మా'సష త్రీకను-నవ్య సాహిత్య 

రచనలకు ముఖ్య మైన పష త్రికగా-కొంత కాలము సాగించిరిం 

కుందుర్తి నరసింహారావుగారి * విశ్వకళ ” సైతము సాహిత్య 
సేవచేసిన ప త్రిక, 

ఇవిగాక, ఆం(ధ్రదేశములో ఏలూరినుండి కీ. శే, మున్నంగి 

లశ్ష్మీ నరశింవాశర్మ గారి సంపాదకత్వమున చెలువడుచుండిన 

కానీ షృత్రికలు: “గాండీవము” ోచదేవద త్తమ” అనునవి, 
పళ్చిమగోదావకి "జిల్లాలో చేకాక ఆంధదేశమంతేటను 
గూడ 'సంచలనము గలిగించినవి శర్మగారి (వ్రాతలు నిశి 

తములై, హాస్య వ్యంగ్యరసవూరితమునై ఊ లేజకరములంగా 

నుండేవి, వీరి అకాలమృతివల్ల ఆంధ్రదేశము అత్యుత్తమ 
(శ్రేణికిచెందిన ఒక షృత్రికారచయితేను గోలో్పోయినదని చెప్ప 

వచ్చును. మ(ద్రాసునుంచి ఎస్, గకోళన్-గారి “సంపాద 

.కత్యమున 1982 వ 'సం1ర ss 

అమూల్యము లయిన వ్యాసములను 

3 టు 

దీని 

“జన్మభూమి ' స 

యను కానీ పత్రిక వారమునకు మూడుసార్లు (పకటింప 

బడుతూ వుండేది, ఈ ష్మత్రిక తీవ జాతీయవాధమును. 
'సమర్చిస్తూ అచిరకాలములో న్నే ఆంధ్రుల ఆదరాఖిమానము 

లకు 'సాత్రమయ్యెను; గాని తరువాత నిలిచిపోయినది, - 

చని "తెలుపబడిన పత్రికలంగాక్క 1902 వ 'సం॥మున' 

- దేశభక్త కొండా వెంకటప్పయ్య 

ప్రస్తుతమున్న పంతులు దాను నారాయణరావు" 
న. గార్డ చే స్టాపీంపబడ్సి (ప్రస్తుతము: 

ముట్నూరి కృసారావుగారి ఆభ 
ర్యము (క్రింద - నడుపబడుచున్న  కృహొష్మత్రికను ముందు 
చేర్చొ_నవలసీ యున్నది. సునిశితమై పండిత పామరుల 
నైఠము ఆకర్షింపగల సులభమైన వ్యావహారిక శైలిలో వ్యాస 
ములు-ముఖ్యముగా సంపాదశ్రీయములు--(ప్రకటించుచు నూత 
నాదర్శములతో సాగుచు, హాకా టక కందును జక 

(ప్రత్యేకత "నేర్పరచుకొన్నది. 

ఆంధప, త్రిక: ఈ షృత్రికను కీ శే కాశీనాధుని నాగ 
శ్యరరావు పంతులుగారు 1908 'సం॥రములో ' బొంబాయి పన 
నుంచి వారషతికగా (ప్రారంభించి 1914 లో .శార్యస్థాన 
మును క మార్చి, కొంతకాలమువరకు వార పత్రిక . 
గానే నడుపు తరువాత్ దినప పత్రికగా మార్చిరి.- చిర. 
కాలము అనగా ఇటీవల ర్ సం[॥ల (కితంవరకును ఇది 

మయొక్క_టియే స్థరముగానడచిన "తెలుగు దినపత్రిక, కీ శే, 
చల్లా శేవగిరిరావుగారు ఈ షత్రికకు విశేవకాలము సంపా. 
దకులుగానుండి దీనికి స్థిరత్వము పలుకుబడిని కలుగచజేసీరి, . 

మరణానంతరము నా గేశ్వరరావు పంతులుగా నే 

సంవాదకత్వ భారముగాడ వహించి, ఈ పత్రికను 
అఖిలాంధ్ర (ప్రజావాణిగా నొనరించిరి. ఆంధ్రుల సర్వతో. 
ముఖి పరిజ్ఞానమున్సు ఒక్క ఆంధ్ర దేశమున నేకాక యావచ్భా 

రత చేశమునను చాటి ఆంధ్రుల సాంఘిక రాజకీయ సాహిత్య 
నగనృద్ధుం గలుగజేసినదీ ప్యత్రికయే, ఈ పత్రిక దినష్మత్రిక 
యమైనప్పటికిన్నీ , త్రో డోడ వారప పతి్రకనుగూడ (పచురిం 
చుచునేయుండిరి. ఇది ఇప్పటికిని నిర్విఘ్నముగా 
సాగచు పారప ప(తికలలో (ప్రముఖస్థాన - మాక్ళమించు 
కొన్న డి, కొంతకాలమునకు వ్ భారతి 2) అను సచితొమాస 
వ. (ప్రచురింప (ప్రారంభించిరి. ఇది ఈనాటివర 

కును మాసపతికల తల నూనిక మై | వెలుగుచున్నద్ని 

వారి 
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ఈ మూడు ష్మత్రికలవలన_ ఆంధ్ధులన్ని విధముల అభివృద్ధిచెంది 
ఆం(ధ్రరాస్ర్ర్రోద్యమము మొ. అన్నీ విధములయిన... ఉద్యమము. 

లకు చేయూత పొందిరి, “ప్రస్తుతము ఈ ష్మత్రికల కన్నింటికి 

శివలెంక శంభు ప్రసాద్ గారు. సంపాదకులుగానుండి మంచి 

వ్యాపారదకుకతో నిర్వహించుచున్నారు. 

పత్రికలలో, చెనుక ళ్ ఆంధ్రభారతి “౩ కి ఆంధ్ర 

as క్ర 2 ఆంధ్రపిజ జ భృశ్చిశేఖ * "వందలై నవి గలవు 

గాని అవి ఎక్కువ "కాలము నిలువలేదు. తిరిగి 1986 లో 

శ్రీ పీఠ కాఫురాధీశ్వరుల అండతో * జనవాణి” అను దిన 

పత్రిక తాపీ ధర్మారావు నాయుడుగారి సంపాదకత్వమున 

మ(ద్రాసు సునుంచి (ప్రారంభఖింప పబడి, - శిండవ ప్రపంచయుద్ధ 

(ప్రారంభకాలములో: నిలిచిపోయినది, ఈ స్వల్చ్పకాలము 

లోనే ఈ పత్రిక వార్తా (ప్రకటనలలోను సంపాదకీయ 

వ్యాఖ్యలు, తదితర ప్రత్యేకశిర్షి కా సముదాయములోను 

నూతన పోకడలతో వెలువడి ఆంధ్రుల ఆదరాఖిమానములను 

ఎక్కువగా చూర గొనినది, ఇట్టి ష్మత్రిక నిలచిపోవుట 

నిజముగా :ఆం(ధ్ధుల దురదృష్ట మే, ల్ 

స్త. > 

1939 'సం॥రములో * ' ఆంధ్రప్రభ ౨ ఆను వేరొక దిన 

పత్రిక మద్రాసు సునుంచి ఖాసా సు బ్బారావుగారి సంపాద 

కత్వమున _(ప్రారంభింపబడి అనతికాలములో'నే ఆంధ్రుల 
ఆదరము పొందినది, కొంతకాలమునకు తర్వాత దీనికి 

న్యాయపతి నారాయణమూ ర్థిగారు 'సంపాదకులుగానుండీ 

దీని యభివృద్ధికి ఎక్కువగా పాటుపడిరి, పత్రికా (ప్రకటనలో 

కొన్ని నూతన విధానముల (ప్రవేశబెట్టి ఆంధ్రబేశపు మారు 

మూలల నైతము దీనిని వ్యాపింపచేస్కి స్థిరత్వము నిలిపీ 

పోయిరి. వీరి తర్వాత (ప్రస్తు సుతము తజ. పరిజ్ఞాతలయిన 

నార్ల వెంక కేశ్వరరావుగారు 'దీని సంపాదకులూగానుండి 

దీనికి యితో ధికాభివృద్ధిని చేకూర్చిరి. 

ఇక వారషత్రికలలో “ప్రజామిత్ర (ప్రజాబంధు 

ఆనందవాణి, ఆంధజ్యోతి, వాహిని కాగడా మొదలగు 

ప త్రికల్కు వరుసగ గూడవలి ల్లి రామబ్రహ్మం, ఎస్ జి, ఆచార్య, 

బి. ఎన్, గుప్త, పీ, నాగేశ్వరరావు, 

తాపీ ధర్మారావు నాయుడు మొదలగువార్థ సంపాదకత్వమున 

ఆంధ్ర దేశమున మిక్కిలి (ప్రచారమునొందినవి. . అందుకొన్ని 

పత్రికలు కొన్ని విషయములలో (ప్రత్యేకత సంపాదించుకుని, 

దేశక్నేమమునక్కు ఆంధ్రుల సర్వ 

తోముఖాభివృద్ధికి పొటుబడు 

ఈ షృత్రికఅన్నియు 

తమ కార్యస్థానములను మ(ద్రాసు 

నందే పెట్టుకున్న వి. 

ఉప్పులూరి “కాలిదాసు 

చున్నవి. 

ఇవిగాక 

ఇంకను చాల పత్రికలు ఆంధ్ర 

దేశములోని ముఖ్య "కేం ద్రముల 

నుండి (ప్రకటింపబడుతూ ఉన్ల 

వి: వాటిలో జమీన్ రైతు 

'యుగంధర్క స సుధర్ము (శ్రమజీవి 

దేశసేవ “మొదలగు 

గలవు. 

“ పక్ష షత్రికలు వీనిలో 

| ముఖ్యముగా పేర్కొ-నదగి 

నది ఎస్, జి. ఆచార్య గారి 

సంపాదకత (మున వెలువడుచున్న 

చిత్రగుప్త, ఇది తీవ్ర సంస్కర 

అణలతోను వ్యంగ్య. రచనలతో 

న్కు అనువాద +కథలలోను: వెలు 

Ee 



అంధ్రప ర్వస్వను 

డాక్టరు భోగరాజు వట్టాభిసీతారామయ్య, ది.ఏ.,ఎమ్.బి.,సి.ఎమ్., 

మహాత్ముని నిద్ధాంతములకు భాష్యకారులు, 
(ప్రసిర్ధ పత్రికా సంపాదకులు. 

వడుచు ఆం(ధ్రబేశమున విశేష ప్రచారముతో, నిర్విఘ్నముగా 
"వెలువడుచున్న ది, (పస్తుతము మాస షత్రికగానున్న రూప 

వాణి కొంతకాలము సినీమాపతుష(త్రికగా గూడ వెలువడి తిరి 
మాస ష్మత్రిక అయినది. మిగిలిన తెలుగు పష పత్రికలు 

ష్మత్రికలు పట్టికలలో పేరొ_నబడినవి. 

రరువాత చెప్పద'గీనవి మాస ప్మతికలు, ముందు చెప్పినరీతి 

మొదట పేర్కొనదగినది భారతి, ఈ పత్రిక ఆంధ్ర 
దేశమున "నేటికిని సారస్వతమునకు ఒరపిడిరాయిగా పరిగ 

ణింపబడుచున్న దనిన అతిశయో క్లిగాదు. సు ప్రసిద్ధ రచయిత 
లక్కు కవులకు, పండితులకు చిత్రకారులకు కళావే తలకు 
వైజ్ఞానిక శాస్త్రజ్ఞులకు (పోత్సాహమిచ్చి ఆయాకళల యభి 
వృద్ధికి పాటుబడినది, (ప్రాచీనార్వాచీన సాహిత్య "భేదముల . 

పరిగణింపక అందరికీ ము అవకాళమిచ్చుచున్న ది, 

ఇవిగాక ఆంధ్రసారస్వత సేవ చేయుచున్న ప(తికలలోో 
నవ్యసాహిత్యపరిపత్తు ముఖష్మత్రమైై శెలికిచర్గ రం 

గారి 'సంపాదకత్వమున 'వెలువడుచున్న * (ప్రతిభా (గ్రాంథిక 

భాషా వాదులకు ఆంధ సాహిత్య పరిపత్తుకు ముఖ్యాంగ 

మైన “ఆంధ్రసాహిత్య పరివత్న| త్రిక” 3 “కేవలము చల 

యావద్విషయముల చర్చించుచు వారి యభివృద్ధికి విళశేవు 

కృషి జేస్తూ త్త డాక్టరు క ఎస్, కేసరిగారి 'సంపాదకత్వమున 

వెలువడుచున్న 'సృవాలక్షి" 3 5 కేవల వినోదకథల కై (ప్రత్యేకత 

పొందిన వినోదిని; ఆంధ్రుల సర్వ విషయములగూర్చి ఎక్కువ : 

అభిమానముతో అనేకము (ప్రకటించుచు 

ఆండ్ర శేవగిరిరావుగారి సంపాదకత్వమున వెలు వడుచున్న (. 

“ఆంధ్రభూమి 5 ఆం(ధ్ర దేశములో హీిందీభాపా (ప్రచారము 

ఎక్కువగా (పతిఘటించుచ్చు శ్రీపాద సు|బస్మాణ్యశా( స్త్రీ 

గారి సంపాదకత్వమున తేట తెల్ల మైన వ్యావహారిక భానులో. 

అతి తీవ్రమగుసాహిత్య రాజకీయ ఆంధ్ర రాష్ట్రీయ 

వ్యాసముల 

సమస్యలపై వ్యాఖ్యలు విమర్శలు (ప్రకటించుచు వెలు 

వడుచుండి, (పస్తుతీయు తాత్కాలికముగా నిలుపబడినటువంటి 

“ప్రబుద్ధాంధ్రి 3 కథాంజలి, క థావీధి 

మొదలగు కథల పత్రికలు ఆం(ధబేశమందు ఎక్కువ (పచార 

ములో నున్న వి, 

ఇంకను ఢంకా, 

ఇక సినీమాకళకు సంబంధించిన ప్మతికలలో; “తెలుగు 

సినీమా రూపచవాణీ, "పెంకివీల్లు కొరడా ఫీలింస్తార్. 

మొదలైన పత్రికలు సినీమాకు సంబంధించిన యావత్తు. 

విషయములను తెలుగుభానలో (ప్రకటించుచు తెలుగు. 

చిత్రములు బల “మొదలగువాటి_పై విమర్శలు చేసి. 

వాటి యభివృద్ధికి పాటుబడుచ్చు ఆం(ధదేశములో బాగుగా 
ేరుకెక్కి_యున్న వి. _సీనీమా విషయములో ఒక్క ఈశ 
మాస ష తికలేగాక్క (పతి దిన వారష్మ తికలయందును వార 

మునకు కొన్ని పుటలు (ప్రత్యేకించి దీనికి సంబంధించిన 
వ్యాసములతో (పక టింపబడుచున్న వి. ఈ కాలములో (ప్రపం 

చమునందలి ఇంచుమించు (పతిభావలోని ప త్రికలలోను 

చర్చింపబడుచున్న విషయములలో ఈ సినిమా పర్మిశ్రను 

కూడ ముఖ్య స్థానము వహించియున్న దనవచ్చును. 

ఇంతవరకు ఉదహరించిన పత్రికలు మద్రాసు రాజధాని 
యందు (పచురింపబడుచువచ్చిన షృత్రికలు, ఇక ఆంధ్రులు 

నివశించుచున్న ఇతర లాష్ట్రముల 
రాష్ట్రేతరాంధ నుంచి ప్రచురింపబడుచున్న - పష త్రిక. 

పత్రికలు లనుగురించి కొంత వెప్పవలయును, 

: వీటిలో “హెదరాబాదునుంచి సుర 
వరం. (ప్రతాపరెడ్డిగారి సంపాదక తమున (ప్రచురింపబడుచున్న 
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“ నోల్రాం_ండ పతికి  చ్స్పేరొ_చ షు ల గాండ షి పరో ్య-నదగినదీ (ప్రతాపరెడ్డి 
ల వ గారు ఈ ప తిక ద్వారా నిజాం సంస్థానాం(ధ్రులకు ఎక్కువ 

“నీవచేయుచు, సంస్థాన విషయములనుగూడ చక్చించుచు ఈ 

తమ నిశిత విమర్శలచే దీనికి ఎక్కువ (పఖ్యాతిని కలుగ మధ్యే బరంపురంనుండి చేవరాజు 

ఇ 

ష్యత్రిక ల్ అను తమమాస సప త్రిక ద్వారో అచ్చటి ఆంధుల 

అభివృద్దికి ఎక్కువ కృషికేయుచ్చు ఎంతేయు శ్రమించి 
షృత్రెికను నిర్వహీంచుచున్నా రు, తరవాత ఈ 

'వేంళటకృషారావు 

జేసిరి. వీరు ఒక్క ప(తిక ద్వారా నేకాక అళణాగ్రంధ గారు € విశాలాంధ9వాణి ” అను వార పత్రికను "తెలుగు 

మండలి మొదలగు కొన్ని (గంథమాలల ద్వారాకూడా ఆ ఇంగ్లీషు భాహులలో నడుపుచున్నా రు. ఇది ఆంధ మహీ 

'సంస్థానాం(ధ్రులకు ఎక్కువ సేవ జేయుచున్నా రు, తరువాత 'సభయొక్క రాష్ట్రేతరాంభ్ళ) 

ఆంధ్ర)వాణి ” అను వార షృత్రికకూడ (ప్రచురింపబడుచు వంటిది. ఇవిగాక బర్హా రాష్ట్రములోని యాంధుల అభి 
తీవ్ర రాజకీయవిమర్శలకు పేరుపొంది (ప్రస్తుతము నిలిచి 

పోయినది. ఇవిగాక శికిం దా బాదునుంచి మాడపాటి పాను 

మంతరావుగారి * ఆంధ్రకేసరి * రాచమళ్ల సత్యవతీ దేవిగారి 

శాఖరు .. ముఖహ్గత్రము 

వృద్ధికై రంగనానునుంచి కొన్ని తెలుగు షృత్రికలు "వెలువడినవి, 
"ప్రత్యేక ముగా ఏకులమువా రాకులముయొక్క అభివృద్ధికి 

పొటుబడుటశై. కొన్ని, కుల షత్రికలున్నూ బయలు దేరినవిం 

“ -తెలంగతల్లి ” అను మాసష్మత్రికలుగూడ ప్రచురింపబడు త అ వాటిలో _ భారతీ య వైశ్య, 
చుండెను, కుల పత్రికలు "పెరికకుల (ప్రకాశిక , మేరు జ్యోత్సి 

దకీణాదిని సాధు వరదరాజంపంతులు గారు “దతీణాంధ్ర ఆదిఆంధో, నవజీవన్, శికిం ద్రాబాదు 

ఉత్తర హిందూస్థానమందలి (ప్రఖ్యాత ఆంగ్ల పత్రికా స న వైక్యున 
సంపాదకులగు ఆంధు్యలు. మ స 

ఎడన్ముపక్క-నుంచి 
| స్ట 

| నునుండి వెలువడు సెట్టి 

బలిజ ఇంకను కమ్మ 

మహాజన సభల తరపున 

కొన్ని పత్రికలు గలవు 

కై స్తవ మత (ప్రచారము 

నకె ఆంధ్య) దేశములోని 

కై9స్తవ మిషనరీలు ఇవాల 

వార మాసిక ష్మత్రిక లను 

నడపుచున్నారు. వీటిలో: 

రవి ఆంధ్రలూధరన్, కై 

స్తవ నిరీక్షణ బైబిల్ రీడిం 

గ్ ష్యతిక్క కైఎస్తు వర్తమా 

నం. మొదలగు పత్రికలు 

గలవు. 

ప్రత్యేక శా స్త్రనిద్యలను 

(పచారము చేయుటకై వె 

ద్యము న్యాయము, చేదాం 

1. శ్రీ జ. వి. కృపానీధి, ఎమ్.ఏ., బి.ఎల్... ఢిల్లీలో ప్రముఖ సృత్రికా విలేఖరి. తము మొదలగు. (ప్రత్యేక 
2, a చలపతిరావు, ఎమ్.ఏ., బొంబాయిలో $9 శీ $ 

“వీపయములకు 'సంబంధించిన 

8, . చావలి వెంకట హనుమంతరావు, ఎమ్.ఏ., ఇండియన్ నేషన్ పత్రీకో సంపాదకులు, ss a ప 

4... కుందూరి ఈశ్వరదత్తు బీ.ఏ., ట్వంటియక్ నెంచరీ పత్రికా సంపాదకులు. షక గలవు వైద్య 

వీగిని గురించిన వివరములు ఈ వ్యాసములో చదువండి, కళ ఆయు శ్టేద చంద్రిక 
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ఆంధొసర్వస్వము 

మొదలగు వైద్య ష్మత్రికలు ; ఆంధ) 

శాస్త్ర విడ్యలపత్రికలు లా జర్నల్ కింగ్స్ లా వర్హమాని 

"మొదలగు న్యాయ నాన షృత్రికలు 3 క 

“ లోకల్ బోర్లు జిల్లా గాజెట్లు మొదలగు స్టౌనిక 

సంజ్ఞల విపషయములకు “సంబంధించిన ప(త్రికలు 5 ఇంకను 

విజ్ఞాన నం, చాచురోపత్తి. (ప్రకృతి తన మొదలగు వివిధ 

హృత్రికలు గలవు, 

(ప్రధమమున్య కందుకూరి వీ శేశలింగంపంతులు గారు తమ 

స ష్మత్రికలనూ తమ (గ్రంథములనూ 

ఊపకరణములుగా జేసుకొని తమ 

మన వత్రికలు అంధ  ఉద్యమములను ఎంతయో విజయవం 
'దేశమునకు చేసినవేవ ముగ నిర్వహించుకొని యుండుట 

అందరకు తెలిసినదే. ఆంధప త్రిక, 
కృృషాషత్రికలు ఆంధ్ర జాతీయ జీవనమునకు ఒక స్వరూపము 
చేర్చరచ్చి అనల్ప మైన రాజకీయ పరిజ్ఞానమును కల్పించినవి, 
ఆంధగిప్రభ కొంతకాలము. [క్రిందటనే (ప్రారంభింపబడినను 
ఆంధు)లకు అమోఘమైన సేవ జేసినది, 

వారష్మత్రికలలో (ప్రజాబంధ్యు వాహిని జమీన్ రైతు, 

కాగడా త్రికలు కార్మిక క వల ద్యమములకు అతివాద 
[(ప్రఛారమునకూ, సామ్యవాద వ్యాపకమునకూ ఎక్కువగా 
తోడ్చడినవి, _ నవళక్తి షత్రిక మద్దూరి అన్న ఫూర్షయ్య గారి 
సంపాదకత్వమున తరువాత మరికొందరి సంపాదకత్వముసను 
మొదటి రాజమండ్రినుంచిన్నీ తరువాత బెజవాడనుంచిన్నీ ప్రచు + 

క re క 50పబడి, తీవ్రమైన 

రాజకీయ సంస్కరణల 

(పచారముకుచేస్కి "కార్మి 

క్ కర్ష కోద్యమముల 

కు వారి యభివృద్ధికి 

ఎక్కువ తోడ్చాటు 

E& చావలి వేంకటహనుమంతరావు, లే ఎక్కవ కృషి 

"ఎమ్. ఏ., పాట్నాలో “ఇండియఃా చేయుచున్నది. : 
వేషజా ఆంగ్ల దినవత్రికా మిగిలిన " సినీమూ 

స్ట సంపాదకులు. షత్రికల్యు కులపటత్రిక్ల్కు ' 

థి 

14 

ఇ ద ఇం 

SASL LSS 

yin: స్ట | స 

(శ్రీ కుందూరి ఈశ్వురదత్తు, బి.ఏ., 
అలహాబాద్లో ట్వంటీయత్ సెంచెదీ? మాస సవత్రికౌ సంపాదకులు, 

మద్రాసులో “పీపిల్పువాయిన్ ” అను ఆంగ్ల దిధన రక. ఫ్ 
శ 
భ్" 

సంపొదకులుగా నుండిరి. స 

ప్రత్యేక క్యాస్త్రమయులకో సంబంధించిన ప్మతికలు ఆయా విష్ . 
యములలో అపారమైన సేవను జేయుచున్న వి, 

(ప్రత్యేకముగా నాట్యకళా ఇ పునరుద్ధరణకు పాటుపడుచ్చు. 
య. కళాపరివత్తు యొక్క ముఖషత్రము శా 
నాట్యకళ ” యను మాస సష్మతిక క 

దీనికి నీలంరాజు యు త్తపల్లి లమ్మయ్య, 

డ్యాక్టరు గిడుగు వేంకట సీతాపతి, క పద్మావతి గార్లు. 
కొంతకెంత కాలము చొా॥ సంపాదకత్వమును వహీ ంచిరి. 

ఆంధులు ఒక్క. "తెలుగు పత్రికా నిర్వనాణమునం'ే క 
కాక ఆంగ గ్గష్మతికా నిర్యహాణయు నందును ప్రత్యేక 3 సానమును న 
ఆకర్షించు కొన్నారు, మ(ద్రాసునందలి "నేటి * హిందూ” 
పత్రికను మొదట స్థాపించుటకు పఖ్యాత ఆంధ్ర పురుషులు 
దివంగతు లై న న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులుగారు. మరికోం 

వ దరు ముఖ్యులు కారణము, అప్పటి. 
ఆంగ్రపవత్రికా (పపంచ 'కోంట్రాసు. డ్ ద్య మమునక్కు 
మున ఆంధ్రుల ప్రతిభ _ రాజకీయ "సంస్కరణలకు ఈ పృత్రిక 

| ఎక్కువ (ప్రచారము . చేసీ (ప్రశన 
గాంచి - యుండెను, ఒక్క మద్రాసు, రాస్ట్రమునం బే 



శ్రీ కోలవెన్ను రా రామకోటీశ్వర రావు, బి.ఏ., బి, ఎల్... 

త్రివేణి పుత్రికా య 

కొక భారత 'దేశములోేని ఇతర రాష్ట్రము లందుకూడ ఆంగ్ల 

పత్రికలలో, (ప్రధాన స 'నంపాదకులుగానుు . సహాయ 

మంది కలరు. వారిలో -కొందిరినిగురిందచి వివరించెదము, 

క శే, సర్ చిర్రావూరి యబ్ఞేశ్వరచింతామణి : వీరు 

(ప్రారంభములో విజయనగరంలోని “ తెలుసహార్స్ * 

పిమ్మట విశాఖపట్టణములోని " ళ్ జాగ్ సె స్పిస్షేటర్ 22 తిరి 

విజయనగరములోని * ఇండియన్ హెరాల్డ్ 5 అను పత్రిక 

లయందు కొంతకాలము సంపాదకత్వపు భారమువహీంచిరి. 

తర్వాత మ(ద్రాసునకువచ్చి * మగ్రాసు స్టాండర్డ్ ” అను 

షత్రికా సంపాదకవర్షమునందు కోంత కాలము ఉండి తను 

(పతిభవలన తండ బాభలోని “ఇండియన్ పీపుల్ * అను 

షృత్రికా స సంపాదకులుగా వెడలిరి,. . తదుపరి 1909 

లో మాలవ్యా (పభ ఎరులచే నీ సాపింపబడిన ణ్ లీడర్ *” పతి 

కకు 'సంపొదకులుగానుండి రేను అనన్య ' రాజకీయ (ప్రజ్ఞా 

ధురంధరత్వముచే దానికి భారత దేశమంతటను గొప్ప పీరు 

సంపాదించి “పెట్టిరి, 1911-16 'సం॥వరక్ దానికి 

ంగానుండి విరమించి, + సంయాక్తరాష్ట్ర 

శాండ్ టేబిల్ సమావేశమునందును 

పాల్తెని,. se సర్" విరుదముల నందు 
౧ 

'సం11రం౦ 

* కగస్సీ భారత బేశపు ప్రసీద్ధ రాజకీయవే త్తగా 

“ 

సంపాద 

కులుగాన్సు విలేఖరులుగాను (ప్రసిద్ధి కెక్కిన ఆంధ్రులు బాల. 

వత్రీకొీలు 

క్చేరొందిర 

మరల 1927.86 కాలమువరకు లీడరు పత్రికా సంపాద 

కత్వమువహించి పనిచేయుచు 1941 సం॥జూలై 1 వ లేదిని 

తమ 62వ యేట 'సర్వస్థులైరి. ఆంధ్రుల (ప్రతిభ రాజకీయ 

పరిజ్ఞానమును భారత చేశమంతేటను చాటిన శేము పీనిపు 

ణుడుం (ప్రఖ్యాత రాజకీయనాయకుడు సర్ తేజబహదూర్ 

స్మఫ్రూశారనినట్టు, చింతామణిగారు ఆంధ్ర దేశమునపుట్టి 

'సంయు క్ష క్ రాష్ట్రములకు ద త్రతనీయబడిన ఆంధధ్రపు పుత్రులు ! 

టంగుబూరి (పకాశంపంతులు గారు : వీరు వేనకువేలు 

నార్జించు తమ బారిష్ట్రరుపదని 1, కాంగ్రాసు ఉద్య 

మమున దుమికి వ స్వరాజ్య ” అను. ఆంగ్ల దినష్మత్రికను 

మ(ద్రాసునుంచి (పారంభించిరి, ఈ ష్య త్రిక అప్పటి సమయ. 

ములో తీవ్ర రాజకీయసంచలనము కలుగచేసి, నిర్భయ మైన 

సంపాదకీయ విమర్శలకు వ్యాఖ్యలకు "పేరుపాంది "నేటి 

ఆర్యప షు త్రికలకు . సంపాదకులుగానున్న ఆంధ్రులలో ఎక్కువ 

మందిని తయారుచేసీనది, అట్టివారిలో ఖాసా 

సుబ్బారావు కృపానిధ్రి కుందూరి ఈశ్వరదత్తు, కోల వెన్ను 

రామకోటీశ్వరరావు మొ!!వారు కలరు, 

థాసా సుబ్బారావుగారు ావీకు "మొదట బొంబాయి 

"ప్రస్ జర్నల్ లోని సంపాదకులు గాను తర్వాత 

et 

శీ మందుముల నర్సింగరావు, 

సంపాదకులు, " 6ఠయతొ అను ఉరూ దినషత్రికా 

389. 



శో ఖ్ 

సాయ 
స 
ణం 
A 

శ్రీ బి. ఎన్. గుప్త, ఆంధ్ర జ్యోతి, ప్రజామాత 
మొ॥ పత్రికా సంపాదకులు. 

య. “ఇండియన్ ెనాన్స్ * ,  మదాసు సునందలి 

“ ఇండియన్ ఎక్స్ పస్ స పష్యతికలకు సంపాదకులుగా 

నుండి పనిచేస్పి ప్రస్తుతము వ. ప్రెస్” ఆర్య దినప పతి) కా 

సంపాదకులుగా నున్నారు, వీరి పీవిచుయిన ' సంపాదకీయ. 

వ్యాసములు నిర్భయ మైన “సైడ్ లైట్స్” విమర్శలు యావ 
ద్భారత దేశమందును వీరికి ఖ్యాతి శెచ్చిెట్టినవి. 

కుందూరి ఈశ్వరదత్తుగారు 2: స్వరాజ్య పత్రిక ఆగి 
పోయినతర్వాత కొంతకాలము. మద్రాసులోని 

వాయిస్ * అను దినపత్ఫోకకు సంపాదకులుగానుండ్కి పిస్తు 

తము లక్నోలోని * ట్వుంటియత్ సెంచరి ” అను సుపిసిద్గ A“ -ధ్ధ 
ఆంగ మాసపత్సికకు సంపాదకులుగా నున్నారు, 

' పీవుల్స్ 

కోటంరాజు పున్నయ్యగారు ;--- కొంతకాలము ఆంధ) 

వారపత్సికకును తర్వాత “ హ్యుమానిటీ ” అను ఆంగ్ల పక 
పత్రి) రను సంపొదకులుగానుండి పిస్తుతము. కరావీలోని 

“షింధు అబ్జర్వరు * అను ఆంగ్ల దినపతి'కా 'సంపాదళు 
లుగా సింధురాషస్ట్రమున గొప్ప పేరు పొందిరి 

కోటంరాజు రామారావుగారు ఫఫున్నయ్య గారి సోదరులు, 
మంచి రాజకీయ పరిజ్ఞానముకలవారు, లక్నోలో పండిత 

జవవహారలాల్ నె హూ) పృభృతులచే స్థాపించబడి 

కాం "గ)సుసంస్థకు ముఖపత9ము అనదగినటువంటి ప్రఖ్యాత 

ఆంగ్ల దినపత్రిక ళ-నప్తనల్ “హూరాల్డ్ క్ర సంపదకు. 

లుగా నున్నారు, వీరి సంపాదకత్వమున ఈ పత్ఫోక తీవ) 

మయిన రాజకీయ పిచారముచేసి ప్పభుత్వమునకు 

పిబల పృత్యర్థిరై య అ నేకమారులు ప్రభుత్వ ఆగ్రహము సో 

గురియగుచ్చు ప్రజల మన్ననలబొంది నిర్చిఘ్నముగా సా; 

చున్నది, ఈ ష్మత్రికా కార్యాలయములో-నే చలపతిరావు 
గారను ఆంధు)లు సహాయ సంపొదకులుగానుండి జాతీయ 

అంతర్జాతీయ రాజకీయ వ్యాఖ్యానములలో "పేరుపొందిరి, 

డాక్టరు భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు — వీరు 

“జన్మభూమి * యన ఆంగ్ల పతోకనునడపి బేశము. 
నందలి రాజకీయాభివృద్ధికి ఎక్కువ తో-డ్చాటునిచ్చిరి. గాంధీ 

హాత్ముని భాన్యుకారులనదగిన వీరి వాతలు ఎక్కువ 

ప్రఖ్యాతి పొందినవి. అఖిలభారత సంస్థానప ప్రజామహో 

ws ముఖపత9 మైన . న్రేట్సొపీ వీపులో ౨ అను. ఆంగ్ల 

వారపతోక' వీరి సంకాదకత్తము కిందే నిర్వహింపబడు 
Pe 

చావలి వెంకట హనుమంతరావుగారు వలా వీరు ఊఉ శ్రర 

హీందూస్థానమున మంచి పేరుపొంది పొట్నాలోని 

ప్రముఖ జాతీయఆంగ్లదినపతిికయెన “ఇండియన్ నేషన్” 
కు సంపాదకులుగా నున్నారు. 

జి. వి. కృపానిధి :-- వీరు ఢిల్లీలో యునై మెడ్ _ైస్క్ 
హిందూస్థాన్ అముము ఆంధ్ర ప(త్రికల (పథాన విలేఖరిగా 

శీ) గూడవల్లి రామ్మబహ్మం, (ప్రజామిత్ర సంపాదకులు, 



నుండి పనిచేయుచున్నా 

రు. జాతీయ అంతర్జాతీ 

య రాజకీయములపె చ 

క్క_ని వ్యాఖ్యానములను 

చేయుటలో నిపుణులు. 

బొంబాయిలోని 

“కుకు ఆఫ్ ఇండియా” 
పత్రికా (ప్రధాన విలేఖిరి 

యగు హనుమంత రావు 

గారు కూడ ఆంధులే, 

కోలవెన్ను రామకోటీ 
శ్వరరావుగారు :=-1925 

'సంవతృరములో తమ న్యాయవాద వృ ల్సినుండి విరమించి 

క తివేణి” అను త్రైమాస షృత్రికను ఆంగ్లమున మ(్రాసు 

నుండి నిర్వహీ ంచుచు (పఖ్యాతిపొందిరి. ఇందు ఇతర 

ఛాపలలోని ఉన్నత సారస్వతములోను, ఆంధ్ర) సారస 

తములోను పేరుపొందిన. (పజ్ఞావంతులమొక్క_ రచనలు 

(ప్రచురింపబడుచుండును. . కళక్కూ -చర్మిత్రక్యూ సారస్వత 

మునకూ మతమునకూ సాంఘీక రాజకీయములకు (త్రివేణీ 

వ్యాసములు ఎంతయో తోడ్చడినవి, ఇది ఉత్తమ శ్రేణికి 

చెందిన ఆంగ్ల ష్మతికగా పరిగణింపబడుచు విదేశముల 

యందుగూడా "పేరు 'కెక్కి_నది. 

ముగా సాగుచున్న ది. 

శ్రీ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి, 
గోళ్కొ౦డ ష్మతిక సంపాదకులు, 

,హెొదరాబాదు. 

ఇది ఇప్పటికిని నిర్విఘ్న 

వైద్యుల రమణారావుగారు :---వీరు ఆంధ్రదేశ . పత్రికా 

రచయితల 'సంఘ కార్యదర్శిగా పనిచేయుచు స్వయముగ 

“ ఇండియన్. జర్నలిస్టు ” అను ఒక ఆంగ్లమాస పత్రికను 

కొంతకాలము నిర్వహి ంచిరి. 

చృక్కు_రు అఆంధు)లు ఆంగ పత్రికలలో పనిచేయుచు 

తమ స్వీయ (ప్రతిభను అభివృద్ధి చేసుకొనుచున్నారు. కాని 

ఆంధ) కాక్ట్రుతనకో సంబంధించిన విహయముల్కు ఉద్య 

వమములు, అవసరములు మొదలగుఐ = 

టిని రాష్ట్రైతరు లకుగాని, (ప్రభుత్వ 

ఏద్గవ్యద్రి కానక ్యక్ళ - _ _మునకుగాని ఇంగ్లండునందలి స్మామా 

నటనం... జ్యాధికారులకుగాని కెలియుస్లు 

ఆంగ్ల 'పత్రికలద్వారా “తెలియపరచుటను వీలులేకున్న ది, వీనికి 

ముఖ్య కారణము, పె ఎల్లరికి తెలుయుటకు వీలగు ఆంగ్ల దిన 

ఆంధు9లకు ఆంగ్ల _ 

పత్రిక -ఆంధుభల "పెట్టుబడి ఆధిపత్యము లతో నిర్వహింప 

బడుచున్న ది-ఒకటియును లేకపోవుటయే. కనీసము అట్టి 

రష్మతికగూడ ఒకటియును మనకు లేకపోవుట మన 

దురదృష్టము ఈ విషయమై పలువురు "పెద్దలు ఉపన్యాస 

చేదికల-పెనుండియ్సు వ్యాసముల చ్వారాన్కు సభా తీరాన 

ములద్వారాను దేశమునకు తెలియపరచిరి. కాని కార్య 

సఫలత కాలేదు, ఆంధ్ర)మహాసభాధ్యమపీఠమును బాలమంది 

జమీందారులు అలంకరించి ఈ  వివయముయొక్కు_ 

అవసరమును గు ర్లించియు ఒక ఆంగ్ల దిన ష(తికను స్థాపించు 

టకు ఎక్కువ కృషి చేయకపోవుట విచారకరము. గాను 

ఇకముందయినన్వు ఆంధి దేశములోని (ప్రముఖు లెల్లరు. 'సమా 

చవేశమె లిమి సెడ్ పద్ధతి ౩ ెనయైనను ఒక ఆంగ్ల దిన ష్మత్రికను 

నిర్వహించుటకు తగు లం వలయు పరికరము 

లను సేకరించి 'కార్యసాఫల్యత కై పని చేయునట్లు 

అంధులు కృషిషయవలసీయున్న ది, 

హైదరాబాదునందలి *రయత్ ” అను ఉద్దూ దిన 

పత్రికకు సంపాదకులు గా ముందుముల నరశింగరావుగారు 

-ఛీరు పొందిరి, వీరు ఊరూ భావలో (వాయునంతేటి నేర్పుగా 

ఇతర మహామ్మదీయులు;హాడ (వ్రాయజాలరును (ప్రఖ్యాతి 

పొందిన ప్రసిద్ధ రచయితలు, 

ఆంధులు  ఫారత బేశమునం 

దంతటను పత్రికా సంపాదక్క సహాయక సంపాదక పదవుల 
ఇంకను బాలనుంది 

శ్రీ మద్దూరి అన్న పూర్ణయ్య, 

* కాంగైసు, నవశ క్రీ పష్మతికల సంపాదకులు. క 

391 



ఆంధ సర్వస్వము 

శ్రీ మిడుతూరి వరదయ్య శర్మ, వ్; dt 

న్యూ ఒరిస్పాయను ఇంగ్లీషు దినష్మతికకు (కటక్) సంపాదకులుగా 

నుండి, (ప్రస్తుతం ఆంధ పత్రిక సంపాదకవర్గములో నున్నారు, 

యందును పత్రికా విలేఖరులు గాను పనిచేయుచు ఆంధ్య)ల 

పత్రికా నిర్వహణ సామర్ల ర్థష్రమును. ఎల్లెడలచాటుచు' టి 

లకు కీర్తిని దెచ్చుచున్నారు. 

ఆంధ్ర) దేశమందలి పతికారచయితల నందరిని స 
ఖమునకు దీసికొని వచ్చుటకై. ఆంధ్రదేశ పత్ఫోకారచయితల 
సంఘము, 1932 లో కాశీనాధుని కల పంతులు 

గారి యధ్యకతను ఏర్పరచబడెను. గాని. 1989 సం॥ 
వరకూ ఈ 'సంఘము. కృషి.జేసినట్లు కనపడదు. తరువాత 
ఈ సంఘపు వా శీ క సమావేశమొకటి గుంటూరిలో, 
కలకత్తా * అమృత బజార్ ” షృతికాధిపతులు తుపారకాంతి . 
ఘోష్ గారి అధ్యకుతేను జరిగాను. మరుసటి సంవత్సరము 
“ఇండియన్ ఎక్స్వెస్ 2 షృత్రికా 'సంపొదకులు ఫోతన్ 

సఫ్ గారి ' యధ్యతత (క్రింద ఏలూరిల్లో ఆంధ్రదేశ 
ష్మతికార చయితేల సంఘము వార్షి క 

సమావేశము జరిగెను, 
రచయితల ౨ సంఘము ములో ఆంధ్ర) దేశమందలి 

ష తీకారచయితులు సభ్యులుగా జేరి 
వున్నారు. గాని అనుకొనినంత కృషి జరుగలేదు, ఈ సంఘ 
మువారి కృషి ఫలితముగా ఆంధ్రా తమిళ రాష్ట్ర ్సిమల షత్రి 

* రచయితల సంఘ్ కార్యనిర్వాహకవర్షముల సంయుక్త 
సమావేశములు జరిప్కీ ద&ీ భారత _ష( త్రికారచయితలనూ సమా 

అంధ దేశ పత్రికా ఈ సంఘ 

సుప్రసిద్ధ 

చికి గాని ఇంతవరకు, కొనసాగలేదు. అప్పుడే సె 

'సమావేశములవారు మ(ద్రాసులోని (పెస్స్ అడై వ. కమి 

వారిని దర్శించి. తమకష్ట్రనిష్టురమయుల _ దెల్బుకొనిరి, 

చేశపరచుటకిెక 'సంఘమును ఏర్పాటు చేయనయనని శ తలం 

ఫలితముగానేడ్యు జిల్లాలయందు జిల్లా యధికారులు .. (| 

డప్పుడు పత్రి కారచయితలను సమావేశపరిచి, వారికి వార్తలు 

"మొ!!నవి లభ్యమణగునట్లు. చూచుచు వలయు 'సమాభారము 

లను ఇచ్చుచు. సహాయపడుచున్నారు. ఈ రాష్ట్ర) సంఘ 
మున కనుబంధములంగా పశ్చిమగోదావరి కృష్టా గుంటూరు 

నెలూరు, .కర్నూలు మొ! జిలాలలో రురు ,5ర్ప్వ్బూ లు వె స్ 
సంఘము 'లేర్పడి పనిచేయుచున్న వి, 

షృత్రికారచ యిరఠీఅ 

చాలకాలమునుంచ్చి ఆంధ్ర దేశమందలి పత్రికా సంపా 

దకులనందిరిని ఒక. సంఘముగా "నేర్చరచి ఆంధ్ర ష త్రికళ్ల 

నిర్వహణములో అభివృద్ధి కలుగుజేయవలయునను తలంపు. 

పలువురకు గలదు," గాని అది సఫలీకృతము "కాలేదు, తరు | 

వాత బెజవాడ వా _స్తవ్యులు నీ అయ్యంకి చేంకటరమణయ్య 

"మొ! వారు తీ వక్చషి చేసి. ఎట్టకేలకు 1940 'నం॥ మార్చి. 
"నెలలో బెజవాడయందు ఆంధ జే పత్రికా సంపాదకుల 

(ప్రధమ సమావేశము రానుమోసాన (గంథాలయ భవనము 

థ్రీషన్స్ బం "ఆచార్య, చిత్రగుప్త , చిత్రాంగి, (వజొబంధు '” 

య. వ్మతికలకు సంపాదకులు. . న. 



(శ్రీ నెల్లూరి వెంకట్రామానాయుడు, 
“జమీక్శారెతు" 

నందు జరిపించిరి, 

ఆంధ దేశ పత్రికా 

సంపాదకుల సంఘము 

పత్రికా సంపాదకులు. 

ఈ సంధఘుపు కార్య నిర్వాహక వర్ణ ము 

నకు తాపీ ధర్మరావుగారు అధ్యతులు గాను, అయ్యంకి 

జేంకటరగమణయ్య గారు కార్య్భదర్శిగాను ఎన్ను కొనబడ్సి 

"సంఘ "కార్యా లయము మద్రాసులో 

స్టాహించిరిం. మరుసటి సంవత్సరపు 

సమావేశ తిరుపతిలో జరుపుటకు 

ఏర్పాటుచేసీరి 3 కాని కొనసాగ 

లేదు. ఇంతలో ఈ ప్రపంచయుద్దపు హడావిడి మాలముగా 

పత్రికా (ప్రపంచమున కే వాల ఇక్కట్లు సంభవించి ఈ 

సంఘపు వ్యవహారములు ప్రస్తుతము అంతగా సాగుటలేదు. 

పత్రికా నిర్వాహణమునకు (ప్రభుత్వమువారు తరచు 'కశిన 

నిబంధనలను జారీచేయుచు వచ్చిరి. వీటినన్నిటిని చక్కర 

చుటకు కొంతకాలము (కిందట ఢిల్లీలో భారతదేశ పత్ఫోకా 

సంపాదకుల 'సంఘము ఏర్పడినది. 

అఖిల భారత ప్రభుత్వముతో ఒక ఒడంబడిక కుద 

షత్రికా సంపాదక ర్పకునిరి 5 ఆ వివయములలో వ్యవ 

మహాసభ హరించుటకొరకై. ఒకస్థాయి సంఘ 

ము చెన్నుకొనిరి, ఆంధ్రులను 

శివలెంక కశంభుప ప్రసాదు ఖాసా సుబ్బారావు కోటంరాజు 

రామారావు, బావలి వెంళటహనుమంతరావు మొ॥వారు 

ఆస్థాయిసంఘములో 'సభ్యులుగానున్నారు, 

ఈ (క్రింద నివ్వబడివి పట్టిక (ప్రకారము చూచిన మనఆంధ 

దేశమునందు కంశును తమిళ దేశమున పత్రికా (ప్రచారము 

ఎక్కువ అఫిక్ళద్ధ లో నున్నట్లు "తెలియుచున్నది, గాన ఆంధ్ధు 

కా న లెల్లరు తము పత్ఫోకలకు, 

సర 
ఆర్థికమగా ఎక్కువ 

సహాయపడుచు వాటి 

నుంచిసాంఘికరాజకీయ 

సౌ హీ 

విహయములందును ఆ 

మితముగా ఉపకారము 

పొందుచు, ఆంధుల 

ప్రతిభకు దోహద మి 

చాటి 

త్య కాదొసమ స్ప 

శ్రీ పప్పూరి రామాచార్యులు, 
| * పుత్రికా స, చ్నదరుగాక ! 

ఈ శెండవ (ప్రపపంచయుద్ధము ప్రారంభమయిన , తర్వాత “సాధన “తొ సంపాదకులు. ఎ 

మదాసు రాజధాని యందలి షతికలు., 

పై దా
 డా 

కాలము ఇంగ్లీషు | తమిళము తెలుగు 

3 5 ఫ్ర ర్ట ఏ 8 న్ 

8 అ న | ర w షే ఇ ట్ర 

kx + © %®1 Se స్పై +] గే. 2 § 

జల్లి శీ సీ ణి జర శీ శీ ణీ జిల చి సే ణే 

1920 7 92 29 17 175 8 19 30 ఉ 56 111 20 6 8 

1980 519 21 18 568 8 85 52 11 101 2 20 18 7 47 

1940 5 24.92 182 258 » | 8 46 74 87 210 2 85 88 569 184. 

50 

(మద్రాసు ప్రభుత్వ పబ్లిక్ (ఎల క్షన్సు) డిపాష్టమెంటువారి పట్టికనుండి.) 
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ఆంధ్రిసర్వన్వము 

ఈ దిగువను ఆంధ్ర దేశములోని గతశతాబ్బమునాటివి, ఇప్పుడు జరుగుచున్న విపత్ర్కల పట్టికలు ఇవ్వబడినవి, 

సంచిక 

సుజనమనోల్లాసిని 

హీ ందూజనసంస్కా_రిణి 

ఆంధ్ర ప్రకా 
ఇతిహాసమంజరి 

వైజయంతి 

ఆం(ధభాహిసం జీవని 

హాస్యసంజీవని 

శశిలేఖ 
ధీమణీ 

యధార్థవాది 

వి వేకవర్ధని 

హాస్యవర్గ ని 

మనోరమ 

చింతామణి 

కలానతి 

సరస్వతి 

మందారమంజరి 

ప్రజంధకల్పనల్లి 
రాజయోగి 

మంజువాణి 

సుజనవినోదిని 

ర త్నాకరము 

బుద్ధిప్రదాయిని 

కవిత 

సశ్మార్షదర్శిని 
సకలార్థడాయిని 

చేశాఫిమాని 

రసికోల్లాసిని 

కల్పవల్లి 

అముద్రిత (గ్రంథచింతామణి 

వార్తాదర్శిని 

శారద 

గత శ తాబమునాటి షతికలు 
© 

' సంపాదకులు ఊరు 

ఏడునూతుల ముత్తయ్యగారు చెన్నపురి 
మన్నవ బుచ్చయ్యపంతులుగారు ౨3 

రస పార్గసారథినాయడుగార 5 

నోరి గురులింగక్యా స్ర్రీగారు CE 

పనప్నాకము అనం తాచార్యులుగారు 53 

కొకొ్కా-ండ 'వేంకటరత్న ము పంతులుగారు 53 

23 33 

నేలటూరి పార్థసారథి అయ్యంగారు 33 

పుల్లెల శ్రీరామశ్యాన్త్రీగారు 3 

గరడా కూర్యయ్మ గారు విశాఖపక్ర్రణము 

కం, వీలేశలింగముపంతులుగారు రాజమహేంద్రవరం 
డర శ 

చిలకమర్తి లక్ష్మీనృ సించాముగారు 33 

వీశేశలింగము పంతులుగారు స్ట 
(శ్రీపాద కృష్ణమా ర్టిశాన్ర్రీ గాత >> 
కొచ్చెర్గ కోట రామచంద్ర వెంకట కృష్ణారావుగారు కాకినాడ 

6 $69996 
93 

669 669 
995 

C0899 
3 3 

మం(త్రిపెగడ భుజంగరావుగారు ఏలూరు 
గోనుగుంట కోటయ్యశ్యాన్ర్రీగారు బందర 
మల్లంపల్లి భబైరవమూర్తిారు * న్ 
నందగిరి వెంకటప్పారావుగారు గుడివాడ 
రామకృష్ణకవులు వీఠాప్రరము 

౮ 
కొణకంచి వంకటాచలముగారు 

తుని 
"శేపాచలముగారు 

గుంటూరు 
పాలగుడుగు పానకాలరావుగారు 

53 
కోపల్లి చేంకటరమణరావుగారు 

ఒంగోలు 
పూండ్ల రామకృష్థ్యయ్యగారు 

ల నెల్లూరు 
పమ ణ 

93 
ఆచంట నూర్య నారాయణరాజు గారు బుచ్చి రెడ్డి పాళెము 
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కాలము 

గ్గ 

1886 

1887 

1894 

>> 

న 

గగ 

1895 

1885 

> 

33: 

1899 

రా. 

935 

93 

1887 
1895. 
1886 
3 

1894 

1885 
1894 
1895 



పీరు 

ఆంధ్ర పత్రిక 

ఆంధ్ర ప్రభ 

ఆంధ్ర వారష(త్రిక 

ఈ శతోబ్లపునాటి పతీకలు 

దిన ప(తికలు 
సంపాదకుడు: 

ఎస్, శంభ్య ప్రసాదు 

నార్ల "వంక కేశ్వరరావు 

వార పతికలు 

ఎస్, శంభు(ప్రసాదు 

స్వత రత 

శ్రిల్ల 
"వేదభూమి 

(ప్రదేశ ము 

మద్రాసు 

క్ వాహిని 

| వెన్నెల 

యుగంధర 

స్త యుగఛాణి 

ఆం(భ(పజ డాక్టరు. ఎమ్ ఎన్. 'జమికొరై తు 

ముత్తు నెల్లూరు 
ఆం(ధశాతు పోతాబత్తుల సూర్యనారా ఆంధ్ర జ్యోతి 

యణ కాకినాడ | నిజయచవాణి 

భాగవత సేవ భక్త సుబ్రహ్మణ్యం - బెజవాడే | జ్రనందవాణీ 

భారతీయ వైశ్య అన్నవరపు సుబ్బారావు ప ములుకోల (నెలకు 

దీపిక చే. శ్రీరామమూర్తి కొవ్వూరు | మూడుసార్లు 

బీశాఖిమాని పి, వి. కృష్ణయ్యచౌదరి గుంటూరు 

గోభూమి పి, నాగేశ్వరరావు మద్రాసు 

కాగడా తాపీ ds en అంగ్ధామామియో 

కింగ్ నూ ర్రమానము వి, య. విశాఖపట్నం “తెలుగు జర్నల్ 

కృష్టా ష త్రిక కోట సుబ్బారావు మచిలీప పట్నం 

మంజువాణి ఎక. చలపతిరావు ఏలూరు చిత్రగుప్త 

ప్రభాత్ ట్రీ, సూర్యప్రకాశరావు బందరు 

ప్రజాబెంధు ఎస్. జి. ఆచార్య మద్రాసు దర్బార్ 

(ప్రకాశ్ డి. బసవరాజు స్ట 
జయఖేరి 

(ప్రజామిత్ర , జి. రామ(బ్రహ్మం న 
స జయభారతి 

(ప్రజాసేవ జి, సుబ్బరామయ్య నెల్లూరు 

(ప్రజావాణి పి, ఏస్, ఆచార్య చికాకోల్ | క లఎనన్సి . 

ఆ కలా ణి 

రాయలసీమ శి: సు(బహ్మాణ్యం తిరుపతి థీ 

జ్య లా జర్నల్ 

రెడ్డి పత్రిక ఎమ్, అప్పలస్వామి 

క. చడ్డి విశాఖపట్నం | లొ రిపోర్టర్. 

సోంపేట కబుర్లు ఎస్, సుమతీ దేవి సోంపేట | మారుతి కళ 
| క్ష 

(శ్రమజీవి చిలకమరి సత్యనా రామమేాం త సవ 

రాయకాచార్య అ మోహిని 

' సాధన పత్రిక పీ. రామాచార్యులు అనంతపురం | పదసమస్యా సుధా 

సుబోగిని ఎమ్, రామకృష్ణరావు శ "నెల్లూరు నిధి 

స్వరాజ్యగీత వేదాంతం ఫూర్ణానందం బెజవాడ | రెడ్డి 

395 

వి, ఆంజెసేయులు 

విం వెంక కుశ్వరళాస్తు)లు 

బెం నర్సింవాశ్యా స్రీ 

పి, నాగేశ్వరరావు 
ఆర్, వెంకన్న 

ఎక్ సుబ్బరాయుడు 

ఎస్, గోవర్భనరావు 

ఎక, వి, రామానా 

యుడు 

బి, ఎక్క గుప్త 

ఎమ్* శ్రీరాములు 

"వి, కాళిదాసు 

చతు. పతికలు 

ఎమ్, ఎస్, మాధవ 
రావు 

ఎన్ + మునుస్వామి 

ముదలియార్ 

ఫీ, రామమూూ ర్రి 

ప్, బుచ్చిరావు 

"క్ర, ధర్మన్న కవి 

"నెల్లూరు 

మద్రాసు 
"బెజవాడ 

మ(ధ్రాను 
అమలాపురం 

ఏలూరు 

"బెజవాడ 

అనంతపురం 

బెజవాడ 

పిఠాపురం 

మద్రాసు 

గుంటూరు 

మద్రాసు 
రాజము ౦డీ 

గుంటూరు 

ప్, రామకృష్ణయ్య నర్సరావుపేట 

జిం కృష్ణమాచార్యులు 

బి, కనకరాజు 

పీ, వెంకటసు(బ్రహ్మణ్యం 

క, మధునూధనరావు 

ఫ్రీ సుబ్బారావు 

వై. రా రామారావు 

శ్రీప పతి పందళ భ్యుల 

కర 

గుడివాడ 

9 

గుంటూరు 

బాపట 
య 

విజయనగరం 

రాజమండ్రీ 

గుంటూరు 

కడప 



ఆంధ్రసర్వస్వము 

(పొద్దుటూరు 

రాజోలు 

కాకినాడ 

విజయనగరం 

నెల్లూరు 
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వి 

గుంటూరు 

కాకినాడ 

"తెనాలి 

గుంటూరు 

మద్రాసు 

ఏలూరు 

మద్రాసు 

రాజోలు 

రేనాడు జ్, కృృష్ణమా రి 

కె, రామయ్య 

సుదర్శని డి నర్శింహరాజ్యు 

"తెలుగు దయాల్బాగ్. ఫి య గ్రెన్న 

తెలుగు తల్లి ఎక్, ఆర్, శర్మ 

తీర్పుల పత్రిక ఎక, సుబ్బారాయుడు 
టాంటాం ఎల్, రామ స్వామి 

నాయుడు 

వాణి ఎమ్. విశ్వనాధం 

వాసవి బెం నమ్మాళ్యార్ 

మాస ప।తికలు 
అభినవ సరస్వతి  జానపాటి పట్టాభిరామ | : శాస్ర 

ఆది ఆంధ్ర ఎక్. లత్మణస్వామి 

ఆదిశైవ పత్రిక సి, పురుషోత్తం 

ఆది వెలమ యస్, రంగారావు 

ఆంధ్రభూమి ఆం(డ్ర శేషగిరిరావు 
ఆం(ధ్రలూధరక "క,రాజరత్నం, పీటర్ బి,సీ, గుంటూరు 
ఆంధ్రరాష్ట్ర | 

(పారంభవిద్య ఎమ్, వెంక(ట్రామయ్య 

ఆంధమాత ఫీ, సీతారామయ్య 

ఆంధ్రవిద్యా సమ్మే ఎమ్, వెంక టశ్యాన్ర్రీ 
శన పత్రిక 

ఆంధీ) య ఎమ్, సత్యనారాయణ 

ఆయుర్వేద హా ౦దింక 

బాలకేసకి 

భక్తి ప్రభోధిని 
భారతమాత 

భారతి. 
భాషామణి 
బైబిల్ రీడిం గొ త్రిక 

(్రవ్మావిద్య 
బాలమిత్ర 

చిత్రాంగి 

శాస్త్రి. 
Moe 
మేడిచెర్ల ఆంజనేయ 

మూర్తి 
అ. హనుమయ్య 

కామడు వెంకటరెడ్డి 

ఎస్, శంభుప్రసాద్ 

మ వెంకట్రామయ్య 

బెజవాడ 

గుంటూరు 

కాకినాడ 

మద్రాసు 

రాజమం డ్రి 

(బ్రహ్మ నందగిరిస్వామి 
ఎల్, ఏ, 'జెయికా 

ఎస్, జి. ఆచార్య 

"పె 
| ” "6౧: 

నా 

ఢంకా 

ధర శ్రసాధ ని 

ధర్మజ్యో త్రి 

గాంధి 

జ్జూనప్ర్ీయ 

-గాన్పెల్. ఇల్యూమి 

నటర్ 

గాడ పష తిక 

(గ్రామసేవ 

(గ్రామ గురూప బేళిని 

(గ్రామోద్దరణ 

(గ్రామోద్యోగ 

గురుపతిక 

హారిజక్ 

హీందూసుందరి 

అంతర్జాతీయవా ర్తలు 

జీవన ప్రభ 

కాంతి 

కార్మిక బులిటికా 

కథాంజలి 

కఖావ్లో §® 

కొరడా 

రులాలు 

కుమారమి త్ర 

మాణి క్యప్పభ ప త్రిక 

సత్యరాయ బారం 

క్రై 9స్తువర్తభూనం 
మోక్నసాధని * 
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వీ. టి, నర్శింహావారి 3 

జె, వి, అప్పయ్యళా క్రి గుంటూరు 

కామరాజు పహానుమంత ann 
రావు రాజమం ఢి 

కందికొండ వీరభద్రయ్య బెజవాడ 

తత్తానందస్వామి కొల్లూరు 
పాస్టర్ ఖ్ సామ్యూల్" 

బెజవాడ. 
ఆశేపల్లి పోతరాజు నిడదవోలు. 
టి, వి. ఎల్, రానూ 

ఎమ్, దేవసహాయం గుంటూరు 

రావుసాహోబ్ జిం హః 

దోగిరాజుపంతులు= రాజమండ్రి 

బుదిరాజా లత్ల్మీ హాను సై 

మంతేరాన్రు కొండపల్లి 
బళ్ల వీశారానురాజు రాయవర్షం క ॥ 
ఉండు) సుబ్బారావు రాజోలు 
బాలాంతిపు శేవమ్మ కాకినాడ్ల 
రెవ. ఎల్, వాట్స్ కూనూర్ను.. 
సి, వెంకటరత్నం రాయవరం, 
పీ. టి. జగన్నా థరావు తిరుపతి 

టి. వంకేళ్వ రావు బెజవాడ 
ఎ, యక్, రాఘవాఇారి మర్రాసు, 
వి, ఆడిశేషయ్య గుంటూథ 
పీ. వి రామమూ రి మద్రాసు 
దేవగు ప్ప సత్యలింగం జ 
 ఉడయర్ నట్టరా మేశ్వరం స్యా 
పీ బం కృషస్ణమాచా | 
'ర్యలు ' బెజవాడ క 

స్మి శేవయ్య కపిలేళ్ళ్యరపురం ప 
ప్, రా మచంద్రశర్మ శంకరగిరి 

కరా ప్రభాకరరావు, ,. 
ఎల్, సూర్యనారాయణ "బెజవాడ 
ఎమ్. జె. ప్రకాశం _మదాాన్తు. 
రేవ. జూకా, ఎలెర్ . “నెల్లూరు. 
కందు ర్తి వెంకటనర్సయ్య . గురిటూరు గ 



సవజీవజా 

నిరుద్యోగి 

నిత్యానంద 

ఉడయార్ (ప్రతిక 

క్ష పెంకిపిల్ల 

వూరిన 
(పలుక్రాంత్ర 

(పకృతి: 

(పారంభ విధ్య. 

రవి 

రెడ్డి ప్రభ 
ఇడిరాణి 

డీ 

రూపవాణి 

శంకరం 

శాంతి 

"నిట్ బలిజ 
టబ 

నెటిబలిజ సుందరి 
(2 

"నీవ 

శిల్ప "సమ్రాట్ 

సహారనాభమురళి 

శ్రీవైన్ళవ వత్రం 
(శిరామా నుజ పష త్రిక 

నుదర్శనం _ 

యేసు 

శ్యామ ల 

తెలుగు బా పెస్టు 

సండే స్కూల్ లెసన్ఫు - 

. ఎమ్ం "బె, (ప్రకాశం 

ఎల్ + సుందర్భాజంయ్యంగారు కుప్పం 

భక్త సుబ్బహ్మణ్యం మైలవరం 

పి సూర్యనారాయణ 'మొయ్యేరు 

ఎ. కోటీశ్వరరావు . మద్రాసు 

ఎమ్. వి. శర్మ చికాకోల్ 
ఎస్+ సుబ్రహ్మణ్య 

శాస్త్ర రాజమండ్రి 

ఫి వెంకట్రామయ్య “బెజవాడ 

ఎమ్,.. మార్కు_ండేయలు ఏలూరు 

జి, బర్సట్' "కాకినాడ 

వి గోవిందరెడ్డి మొయ్యేరు 

మల్లిడి స్చిరెడ్డ రాయవరం 

ప్ం సీతారామయ్య మద్రాసు 

ఎన్. సత్యనారాయణ రాజమండ్రి 

స్వామి ఓంకార్ తోటపల్లి కొండలు 

పి, వెంకన్న నాథరా మేశ్వరం 
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ఎస్, యల్లమందయ్య మార్కాపురం. 

కె, వని, రామమూర్చి విజయనగరం 

"సీవక్ "ఛగీరథ్ "తెనాలి 

వి. రాఘవాచార్యులు చపంటపొడు 

ఎమ్, జార లారి! 

నాయుడు మ(ద్రాసు 

'బీ, రామావతారం విజయనగరం 

ఎస్, కృష్ణమ్వూరర్తి శాస్త్రీ రాజమండ్రి 

గుంటూరు 

డి. అప్పారావు మద్రాసు 

స్కి జిం మురుేశ మొదలియార్
 39 

ఎమ్ం బెం (ప్రకాశం గుంటూరు 

తెలుగు సీనిమో స వెంకట్రామయ్య మద్రాసు 

ఉదయశకాంతి ఎమ్, ఆర్, సైమన్  నర్చాఫురం 
వై ద్యప్రదీపిక ర రంగాచార్యులు గుంటూరు 

విభూతి విరభ్ర (ద్రశర్మ బెజవాడ 

వినోదిని ఆర్. రంగనాయకమ్మ మద్రాసు 

విశ్వజ్ఞూని ఎన్ యామినీపూర్ష తిలకం 

విశ్వదాత పి, చిరంజీవిఆచారి ఆ త్తిలి 

నివేకవతి . మిస్ ఎమ్, శ్రీనివాసన్, మద్రాసు 

వ్యాయామ కళ జి. వీరరాఘవులు గుంటూరు 

యుద్దధ్వని ఎడ్వర్డ్ వాకర్ మ(ద్రాసు 

యువకళ పి వి, భాస్కరరావు విశాఖపట్నం" 

వారమునకు "రెండుసార్లు (పకటింప బడు 

| షతికలు 

యశోద టి, ౩. యశోదాబేవి 

తెలుగు బి సూర్యనారాయణ శర్మ య 

డై ఏమాస పషతికలు 

ఆంధ సాహిత్య "కె, రాఘవాచార్యులు కాకినాడ 

పరివత్న త్రిక ' [ 

కై స్తవ నిరీక్షణ ఎస్, ఫాక్సు _ మద్రాసు 

దక్కన్ వైశ్య జవ్వాజి సుబ్బరాయగు ప్ప "నెల్లూరు 

నాట్యకళ స్స్ పద్మావతీ దేవి మద్రాసు 

విష్టైనము 'కాళీపట్లపు కొండయ్య రాజమండ్రి 

త్రై మాస పత్రికలు 
'తెలికిచెర్ల వెంకటరర్నం గుంటూరు 

పొటిబండ మాభవరాయ 

శర్మ ఆంపాపురం 

ఆరు నెలల కోకసోరి [పకటింపబడు షతికలు 

ప్రతిభ 
ఉదయభారతి 

విజాన (పపందం జి విం పంతులు రాజమండ్రి 
మ న! 

[మధ్రాను (ప్రభుత్వమువారు పట్టికల ననుసరించి. (ఇందులో కొన్ని నిలిచిపోయినవి గలవు.) J] 



EEA ihe 

ఆంధులన్ని కళలందున్ను “పీరు పొందినవారు ; 

లన్నిక్తోను 

ర్త్తర్ 'దేశాలవారికి ' 

ఎనీమిదవ భా గము-కభ 
ఆ అడవి బాపిరాజు చివ, బి.ఎల్, 

26వ అధ్యాయము 

పూర్వకాలంనుండి 

ప్రాచీనాంధ్ర 

కళలు వెలనిన తావులు; భారతీయ కళోశయ నిరూపణవాక్యములు; 

పాశ్చాత్య కళాశయ నిరూపణవాక్యములు ; శిల్పము శాత 

విషయ సంగ్రహము :__ 

వాహన శిల్పము ; మూడు యుగముల విశేషములు ; ఇక్ష్వాకాది 
ఆంధుల శిల్పము ; పల్లవశిల్పము ; కళింగాంధు)ల శిల్పము ; 

ఆంధ చాళుక్య శిల్పము ; కులోత్తుంగచోడ దేవునివల్ల ఆంధికళా 

ప్రతిభ దక్షీణ దేశమందును ' వ్యా ప్రిగనుట ; రెండవ కళింగ 
గాంగుల శిల్పము ; ఆంధ్రివలసరాజ్యముల శిల్పపతిభ ; కాక 

తీయ శిల్పము ; శ్రీకృష్ణ దేవరాయల నాటి శిల్పనై పుణ్యము ; 

నాయకరాజుల శిల్పము ; మధురమీనోక్షీ గోపురములు. 

చిత్రలేఖనము *— చిత్రలేఖన లక్షణము ; శాత 

వాహాన చిత్రలేఖనము ; $ పల్లవ చిత్రలేఖనము ; ఎల్లోరా చిత్రలేఖ 
నము , శాతవాహన రాయలయుగ చిత్రలేఖనము ; నేటి వరకును 
గల అభివృద్ధి... 

గృహ సిరా ణము “భారత దేశమందులి ఆలయ 
నిర్మాణ విధానములు ; పూర్వపు. దివ్యహర్మ్యములు, గుహలు, 
విహారములు, చ్రైత్యమలు విహార నిర్మాణ విశేషములు ; 
స్తూపాలచుట్టునుగల నిర్మాణము ; చాళుక్య, కాకతీయాది 
ఆంధుల రా కొశలము ; గోపురముల విశేషములు... 

స్రార్షకాలమునుంచీ అంధులు లలిత కళ 
'ముహోన్నతస్థానము వహించి, 

మార్గదర్శకులై వుండే 
వారు, కవిత్వంలో, శిల్పంలో, . చిత్రలేఖనంలో, 

సంగీతంలో, నాట్యంలో, 

శ్ష మక ఆలయ సిరా గంలో, ఇతర ' 
_కశావస్తు సంక పర్నిశమ 

లోను... పురాశనాం ధ్రచి త్ర కాలంనుంచీ 

FE వరకు._తమ (ప్రత్యేకత 
(ప్రతిభ, ప్రజ్ఞ న్యుత్సన్న త (పదర్శించినారు, 

E అంధులు మహో సామాజ్యాలను సిరి శె ' 

పూర స పశ్చిమ సము(ద్రతరంగా. 

లలో ఏరి జయభేరీలు [మోగినవి, శాతవావా 

నులు, బ్రమ” (కులు, కుల్లన్రలు, వాళు స్క 

కాకతీయులు, విద్యా నగరేం[దులు ఒకరికర్వాత | 

ఒకరు శ్వతాంధ్ర చ కన్ను ముడవకుంజ్యూ 

దాసి. అలంకార రత్న కాంతులను దశ దిశలకు 

| ఆ స్మామాజ్యాల కొంటూ 

లలో శిల్పాది లలితకళలు మహోన్నత శిఖ 

రాలపై కుబికిపోయినవి, 

పూర్యాం[ధథ శిల్పుల ఈ శిల్ప చిత్రలేఖన 
(ప్రతిభ కన్నులార. దర్శించి, వెనకటి మన 
జన్య త్వాసికి ఉప్పొంగి ముందు రాబోవు 
మన శిల్పకృషికి ఉత్చాహవంతులై నూత్న న్ 

దీనోను ఖులు కావాలంజే (పతి అంధుడు 
అజంతా ఎల్లోరా నాసిక, కార్లేకన్లేరీ | 

గుహాలు కోనూరు, కొలని 
పార ఒరంగల్లు, పాలం'ే మెట్ 

స్థలములు పరిచయము విజయవాడ, అల్లూరు, గరిక 
పోడు ఘంటశాల, అమరా 

'నాగాట్టనకొండ్క మాచెర్ల బెర్ల 

మన శిల్పములు ల 
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శ అడివి బాపిరాజు చి ఏ., బి.ఎల్., 

చేబోలు, జగ్తయ్య పేట, భట్రి పోలు, గోలి, 

రామిరెడ్డిపాలెం, వేంగి, ఆరుగొలను, గుంటపల్లి, 

భీమవరము [దామోరా 

మము, శాలిహుండము, రామతీర్ణము, సంఘా 

రామము, విజయనగరము సింహాచలము, 

ముఖలింగము, పూరి, కోణార్క, జగన్నాథము, 

ఛాపట్ట, కొండవీడు నెల్లూరు, కాళహస్తి తిరు 

పతి కొండ, 'చెన్నపట్టణము, తాడిషతి, గుత్తి, 

హంపీ పెనుగొండ, లేపావ్సీ కంచి మహా 

బలిపురము, పత్నీ తీర్థము, తంజావూరు, తిరుచునా 

పల్లి, మధుర, రామేశ్వరము మొదలగు (పడే 

శాలకు వెళ్ల వలెను. 

శాజమ హేంద్రవరం, 

కశాతత్వ విచారణ పాశ్చాత్యులు ఓక 

రకంగాను, మనవారు ఒక 

కళ-మన దృష్టి. రకంగాను చేసియున్నారు. 

 జర్భను పండితులు ముట్ట 

మొదటగా పాశ్చాత్యభావాలలో ఛారతీయ 

భావాలను జొసిప్, సౌందర్యతే త్తు కొళాత త్రఏ 

విచారణలో (క్రొ త్ర పంథాలు (తొక్కారు. 

తుణమా|[తం వాటి అస్నింటిమాద దృష్టీని 

 గ్రైపుదాము, శుక్రాబార్యులు వారు. 

“ధ్యాన యోగస్య 'సంసిద్దే ప్రతిమా లక్షణం 'స్మృతమ్ 

(ప్రతిమా కారకో మరో యథాధ్యాన రతోభవేర్, 

కథా శాశ్యేణ మాన్దేణ ప్రక్యకేణాపినా ఖలు 
దేవానాం ప్రతిబించాని కుర్యా చేయ స్క_రాణి చ 

స్వర్ల్యాణి మనవాదీనా మస్వర్ష్యాణ్య శుభానిచ 

అపిశ్రేయస్క్టరం నృణాందేవలంబినులకుణం., . 

సలక్షుణం మర ర్వ్య్యబింబం నహి (శ్రేయస్క్ల రం సదా.” 

అసి భారతీయ శిల్చ్పంయొక్క_ ఆశయం 

అగ్ని 1పురాణంలో చెప్పారు. ' 

(1 ధర్మార్థ కామమోడ్నేషు వై చకుణ్యం కళొసు వో 

అస చెప్పియున్నారు. 

చిన్మయ సాడ్యాద్వితీయస్య నిన్క_ల స్ఫాశరీరిణః | 

ఉఊపాసకా నాం కార్యార్థ ౦ (బ్రహ్మణో స 

అనిన్నీ 5 

“ సాభకానాం పీతార్జాయా = బిన్మాణోరూపకల్పనా * 

అనిన్నీ కులార్గనతేం!త్రమందు చెప్పియున్నారు. 
ఏ శిల్పకారుడైనా కళ-_భగవదన్వేషణార్గం, 

ధర్మార్థ కామమోతూది చతుర్విద పురుపార్థం 

అసి, స్పష్టంగా చెప్పాడు. . 

భగవంతుడే సత్వం, శివం, సుందరం అయి 

నట్టివాడు. కాబట్టి తః సత్యాన్ని, ఆ శివస్వరూ 

త్ ఆ సౌందర్యత త్తాన్ని భావించడం, 

భూపించడం కళాలతణం, శిల్పలతణం. = 

ఈ కళాస్వరూపాలు సంగీతము, కవిత్వము 

చిత్రలేఖనము, శిల్పము, నృత్యము, ఆలయ 

నిరా ణము కదా! ఈ విద్యలు పూర్యకర & 

సముపార్టిత న _క్రీవల్ల జసించినవి. అందరికి భగ 

వంతుని “భాయయిన (పకృ్ళతిసిచూసి ఆనందించే 

లవణం ఉంది, ఆ (పకృతి భాతిక రూపంగా, 
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ఆంధ్రసర్వన్వము 

వమునోమయ రూపంగా, బుద్ధిరూపంగా (పత్యవ. 

మన్రతూ ఉంటుంది. 

(ప్రకృతిలో తన మనస్సుకిగాని, హృదయా 

నికిగాసి, బుద్ధికిగాని, ఆత్మకుగానీ ఆనందం 

కలిగించే ఒక. దృశ్యం, ఒక రూపం, ఒక 

జీవితం, ఒక భావము కళాళ క్రి గలిగిన రస 
జ్ఞానికి గో చరించినపుడు అతసిలోన్రం జే కళావ శ్రి 

వెకి ఒక స్వరూపంగా జన్మించాలని ఆవేదన 

పొందడంచేత, కళాస్వరూపం ఉద్భవిస్తూన్న ది. 
ఆ కళాస్వరయాపంలో ఉన్న 

ఆనందం. ఆ సృష్టి భాహాస్వరూపమై లే కవిత్వము, 

వర్గస్వరాపమై తే చిత్రలేఖనము, మూ ర్తి 

స్వరూపమై తే శిల్పము, అంగవితేపస్వరూప 
మెలే నృత్యము, భవన _ స్వరూపమైతే 

ఆలయము అగును, 

అలాంటిఅప్పుడుు ఆ 

ముఖ్యలతుణం 

_ కొళాతత్త( వివారణచేస్తూ పాశ్చాత్యులు 

"రెండు మూర్షాలు (తొక్కారు. ఒకటి (గీకు 

పంథా, రెండవది జర్భను పంథా. సోక్రటిన్, 

స్లాటో, అరిస్టాటిల్ , స్లాటినన్ మొదలై న 

వార్గంతా సతివాదమాన్చాన్నే వెళ్ళారు. చాలా 
కాలంవరకు ఆ నీతివాదమే క భాత_త్త్వజ్ఞులు (పక 
టింబారు. కానీ కళ సస్థలు మూత్రం, ఈత త్త్వ 

విచారణతో అవసరం లేకుండా భాతికము, 

వమునోమయము అయిన సౌందర్యాన్ని [గీకు, 
ఇటలీ చేశములలో సృష్టించి, లోకమున కన్నుగ 
హింవారు. (ఫెంచి దేశస్థుడైన మోశెట్ శిల్పి, 
జపా౯ చిత్రలేఖన సౌందర్యం దర్శించి “అనుభావ 
చిత్రలేఖన సంపదాయం (Impressionism) 
సృష్టించేవరకు పాశ్చాత్య  శిల్బులందరూ 
కు నిల్పులనే అనుగమింణారు న అన్నాడు. 

ఛారతీయ.. సంప్రదాయ (ప్రపంచమును 

సంది ఆనందించిన జరుక్ పండితులు కశా 

తత్త్వ విచారణలో రెండవమార్ష ౦ [తొక్కనారు, 
అది భారతీయవాదానసికీ దూరపుబిడ. ఈవాదం 
త్రో ముఖ్యుడైన హెగెల్ చెప్పిన మాటలు 

మనవి చేసుకొంటాను. క 

“Artis that in which the absolute is 
immediately present to sensuous percep- 
రర The beautiful is the shining of 
the idea through a sensuous medium... 
The form of the beautiful is the unity of 
the manifold.....-.. The beauty of nature | 
is the immediate unity of notion and 
reality, but in art itis that where there 
is the highest revelation of the beautiful,.™ 

“ అనంతత త్రము మొక్క భొతికమూ శి. 

సందర్శన మే కలు జ్ఞా నేందియముల 

ద్వారాభానించు భావమే సౌందర్యము..... .... 
అనేక త్త ఏము మొక్క ఏక బేశిత్వమే సౌందర్య 
స్వరూపము. సత్స (రాపము యొక్క. మనోను = 
యావతారమె (ప్రకృతి సౌందర్యము ; కళయంబదే 
సౌందర్యము యొక్క పరము సందర్శనము 

కలుగుచున్నది. ల 

భారతీయ శిల్పాన్ని సందర్శించి, ఆ ఆశ 
యము శిల్పము యొక్క పరమో ములని 

లోకాసికి వెల్లడించి చెప్పిన పాశ్చాత్య సాందర్య 

తత్త సజల నూటలను స రించటం నానిధియె 
యున్నది. 

ఎరిక్ జీవ్ గారు “In 11 Indian art there is 
a recognition of the fact that artis pri- 
marily prophecy—that is a translation 
‘into material form of the inspiration man 
receives from God.” అన్నారు. 

“కళ యొక్క మూలసూత్రం (ప్రవచన 
స్వరూపమన్న సత్యమునే ఆదర్శముగా ఉంచు 



.శొసినట్లు భారతీయ శిల్చమునందు. ' 
మనకు ద్యోతకమగుతున్నది. భగ. 
వంతుసినుండి మనుష్యుడు పొందు 

ఆవేశము యొక్క. భాతికానువాద 

మే కళ. ” 

ప్రఖ్యాత ఛంచిశిల్పకారుడై న 

కిక్క నటరాజ మూ ర్తిసి దర్శించి 
© 

. నప్పుడు 

“ ull blown in life, the 
river of life, the air, the sun, 
the sensibility to be in an 
overltow—that is how it 

appears to us—the art of India”. 

“ శీవిత మహా(పవహాహంలో జన్మించి, 

కాంతిలో విలసిల్లీ స 'దెసలవ్యాపించి, జీవితాన్ని 

అధిగమించిన శ కిని అలవరించి-ప్రపుల్ల మైనది 
భారతీయ శిల్పం ” అన్నాడు. 

“నీకు శిల్పము మనుషు స్యునియొక్క- ఉచ్చ 

స్టితియ్ భగవంతునిగా సంభావించినది, * కాస్స, 

సాందవభావనము దీసికి విపరీతముగా నడి 

చినది. అది, భగవంతుని మనుష్యుని యొక్క పరి 

పూర్ణత్వముగా భానించ లేదు; కాని పరిపూర్ణ 

ముగాసి భగవంతునిగ మనుష్యుని ఎెంచినది. 

అనగా నియమితుడైన. భగవంతుడని తాత్ప 

ర్యము. 0) 

జాతవావానుల mss ముందు ఉండే 

నిల్చు ము ఎక్కు_వగ దొరక లేదు. చంద్రగుప్తుడు 

రాజ్యం. చేసీనాటికే ఆంధ్రులు అత్యున్నత 

మయిన _ స్థితిలో ఉన్నారని - మెగస్తనీసు 

(వాసినాడుగడా ! అప్పటిశే 

అంధుల శీల్ప చమత్కృతి 

జలా విజృంభించి _ ఉండవలెను. 

శాతవాహన శిల్పము 
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క్ శిల్బము 

అజంతా సదియన్య గుహా డాక్టర్ బర్జెస్గారి సకష ననుసరించి, 

' శేసియెడల, హాశాత్తుగా శాతవాహనుల శిల్పము 

అంత. స్వల్పశాలములో స 

శాత్రవాహాన శిల్పము నానాటి! విజృంభించి, 

ఆంధ్రులు. బౌద్ధమతము స్వీకరించే టప్పటికి 

మంచి ఉన్నత సి సతిలోనికి వచ్చినది, 

కందరు - శాతవాహన చక్రవర్తు వర్తులు rn 

చేశ ములో. రాజ్య మేర్పరచుకొన్న యవన 

రాజుల శిల్చుల్ని కీసుకొనివచ్చి, వారిచేత శిల్పం 

చెక్కించిన్ని, వారి: పాదాల[మోాల ఆంధ నిల్చు 

లకు శితుణ కల్పించిన్ని,. ఆంధ్ర శిల్పమంతా 

అల్లించారని వాదిస్తారు, ఈ వాదన పరిశీలనా 

శక్తి, లేనివాళ్లకు రుచించవచ్చునేమో ! 

గాంధార శిల్పాసికీన్ని ఆంధ శిల్పాసికిన్ని 

సంబంధము ఏమి ఉన్నది * గాంధార శిల్పం 

వృద్ధిపొందిన రోజుల్లోనే, సమకాలికంగా ఉత్తర 

పౌరదూస్థానములో. (పఫుల్ల మైయున్న భారతీయ 

శిల్ప" విన్యాసము గాంధార. విన్యాసమునకు 

సంపూర్ణముగా దూర మ్హైయున్న ది, మూరి ర్తి విన్యా 

సములో, అలంకార శిల్చ రచనలో, శిల్భ 



ఆంధీసర స్వయు 

సమయ గాంభీర ర్థతేలో, గాంధార శిల్పము ఛార 

తీయ శిల్పమును ఏమాత్రము చేరలేదు. 

గాంధార శిల్పమునకు చాలాకాలము 

ఫూర్వముననేఉన్న శిల్పమును "తెలియచేసే 

ఒక నటియుక్క- విగహాము పాటలీపుత్రములో 

(తవ్వినప్పుడు దొరికినది. దీనిని గురించి 

జాక్టరు స్పూనరీగారు : Wp మూూజియ 

ఈ ములోని ముఖ్య మైననిథి” అన్నారు. 

శిల్పము పోలికలే అన్నిట గలిగినది శాత 

వాహన శిల్పము. గాంధార శిల్పము భార 

తీయ శిల్పమునశేమా సహాయము చేయలేదు 

గాసీ, భారతీయ శిల్పమునుండి గాంధార శిల్పము 

ఎన్ని యో శిల్పరీతుల నలవరచుకొన్నది. దినిని 

గురించే నివేదితా దేవి 1910 సం॥ లో *మాడరన్ 

రివ్యూలో వాలా వ్యాసముల రచించినది. 

'అందులో ఒక వాక్యమును మా(తము " ఉదహా 

రిస్తాను. 

“While Gandhara Art made no 
contribution whatever to the Indian 
Ideal of Buddha hood,it captured Buddha. 
Magadha has produced symbols whose 
dignity Gandhara was never able to 
approach.” 

“ గాంఛార శిల్పము బుద్ధత్వ అశ యమునకు 

వమా నివేదించ లేకపోయినా, బుద్ధుని మా(త్రము 
సం[గ్రహించినది, మగధ స పహాతూలలో 

జనించిన శిల్ప సమయాలను గాంధార శిల్ప 

'మెన్నటికిని (గ్రావ్యాము చేసికొన లేక పోయినది.” 

ఫలనాడులో దొరుకు పాలరాతివంటి ఒక 
విధమైన తెల్ల ని రాతితో ఈ శిల్ప సంపద 

మూ ర్తీభవించినది. మూర్తి విన్యాస లాలిత్యము 

జీవితాన్ని శిల్చ్పరూపంగా సర్వర సపూరితమై 

ఒస్పేటట్టు ఇసి ఓజస్సు, సంయు క్ష శిల్నాలను 

గూర్పే నేర్చు ఆంధ దేశమందంతటను వర్ష ము 

కురిపించినారు. 

అమరావతిలో అశోక చక్రన ర్రి ne 

నిరింపబడిన స్తూపం నానాటికీ వృద్ధిపొంది 

వానిప్టీపుత్ర పులుమావి శాతవాహానుసి కాలం 

నాటికి ఉ త్రమస్థిలికి వచ్చింది. 

శాతవాహానుల బొద్దశిల్ప చరిత రెండు. 

భాగములుగా  విభజించవలసీ ఉంటుంది, 

(పధమచరిిత, [క్రీస్తుకు పూర్వకాలం నాటిది, 

ద్వితీయ యుగము, క్రీస్తువనుక ₹ెండవ శతాబ్దం 

వరకు _ విజృంభీంచీనది, రూపకల్పనలో, 

శిల్ప విన్యాసంలో, ఈ కెండుకారాల శిల్ప 

విన్యాసమునకు "లేడాలు కస్పి స్పవి, 

ఈ ముదటియుగమందలి శిల్పము అమరా 

వతి జగ్గయ్య వేట, కార్డీ, నాసిక మొదలగు స్థ స్థల 

ములలో తకం, ఈ  కాలమందలి 

శిల్పంలో ఆభరణములు తక్కువ; ఆడంబర - 

ములేదు. . 

రెండనయుగమైన _ ,శ్రీస్తుతర్వాత శకముల 
నాటిస్థితి, మనకు జగయ్య వేట, కార్డీ, నాసిక 

గుంటుపల్లి మొదలయిన శిల్పాలలో కన 

పడుతుంది. ఈ శిల్పంలో మొదటి యుగంలోని 

శ క్రి యున్నది. అప్పుడప్పుడే విగహాలకు సౌకు 

మార్యత ఏర్పడుతున్నది. విగ్రహాలు “పెద్దవి, 
వకతల శిల్పము, ఆ శిల్పంలో లోతు తక్కు. 

వతో చెక్క_డము. ఈ శిల్పము అజంతా (ప్రధమ. 

చితలేఖనమువలెనే ఉంటుంది. ఆభరణాలు 

శిల్ప భంగుల్కు తలకట్టులు ఎన్నో పోలిక 

లున్నవి, 

విమ్ముట కొంతకాలమునకు, జు 

శిల్పం అమరావతి నాసికలలో సువ్య కై 
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యున్నది. ఈ యుగము, [క్రీస్తు యుగపు ద్వితీయ 
శ తాబ్బమునాటిది. ఈ శిల్పములో నాగార్టనా 

చార్యుల మహాశ శకి గోచరిస్తూ ఉంటుంది, 

పందొమ్మిదవ శతాళ్ఞాంతాన త్రవషాతే వొరికినవి, 

అమరావతీ మవాచె చె త్యంలోని నలం. కొంచెం 

ఇంచుమించుగా ఈ కాలంనాటిది. ఈ శిల్పంలో 

బుద్ధదేవుని జాతక గాథలన్ని శిల్పించినారు. ఈ 

కాలపు శిల్పము, విన్యాసలాలిత్యము, విన్నా 

ణము గం భీరశక్షి పూర్ణముగా విదజల్లింది. 

. అయిదవ శతాబ్దిమునాటి బరోబదూరు శిల్పము. 

ఏ మతవివయిక భావమైనా సర్వ జీవిత 

సంబంధయైనదనసి, ఆం[ధులు తమ శిల్పమందు 

చూపినా 

ముగాసి చ లనభూయిష్థమెన సాభార ణజీవిత 

ఛావముగాని, ఆంధ్రులు అత్యంత నిపుణతతో 

_శాంతభూయిస్ట్యమైన యోగభావ 

వ AA న 

మూర్తీ భవింపశేసినారు.  చావ్యా(పకృత్యను 
కరణవాదులు లోపమెంచజాలని బాహ్య 

స్వరూప సౌందర్యమువెే, ఆశయ. స్వరూపమైన 

శిల్చసత్యమునకు పరిచర్య  చేయించినారు, 

జంతువులను శిల్పించడములో నేమి మానవజీవిత 

ములోని రసవ త్త ఘట్టములను శిల్పించడములో* 

నేమి ఆం[ధశిల్పులు . వ చాతుర్యాన్ని విరజిమ్మి 

నారు. ఆనంద కుమారస్యాామిగారు -ఈ సందర్భ 

ములో “ The memory picture or rather 

a synthetic image based on past experi- 
ence is from first to last the essential 
foundation of Indian Art; we cannot 

recognise here any such innate striving 

towards realism as that which becomes 

apparent soon after the primitive 

developments in Greek and Christian 

Art. The Indian method is always one 

of visualisation, unconscious in primi- 

tive, systematised in the Nature art. 

Indian art is always a language emp- 

loying symbols valid only by tradition 

and convention” అన్నారు. 

“ స్ఫృతి చిత్రము, అనగా జీవితమును పరక 

లించిన ఫూర్వజ్టానము ననుసరించి మూర్తికల్చన 

చేసుకొనుట, అనాదినుండియు. భారతీయ 

శిల్పమునకు ముఖ్య స్యూతమైన పునాది, 

ఛారతీయ శిల్చ్పములో చాహ్యా(పకృత్యను 

. కరణాసికి [(పయత్నములేదు. అట్టి (పయత్నము 

(గక పాశ్చాత్య శై/స్తవ శిల్పములలో నున్నది. 

ఛారత శిల్పము ఎప్పుడును సర్యానుభూలి 

సంగవాదృప్టీస్వరాపము. ఈ దృష్టి ప్రధ 

మంలో ఉద్భవించి, సహజంగా రానురాను 

అత్యంత సమ(గమైన ఇరోజు చాల్చి. 

నది. ఛారత "లము వ... వా 

నిల్చిసమయమే వ 
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.. ఈ విషయము దేనికి చెప్పవలసీ వచ్చీనడంశే,. 

పాశ్చాత్యులలో కాలామందిన్నీ, ఆంగ్రమానస' 

పృుతత్వము సంపాదించుకొన్న మనలో కొందరు 

న్నూ, ఆంధశాత వాహానశి లము -Rgealistic- 

అనగా బాహ్యు_పకృత్యనుకరణ భూయిస్థ్మ్యమై 

ఉంటేదనిన్ని, నానాటికి ఆంధ్ర శిల్పులు ఇతర 

భారత శిల్పులతో పాటు ' మతావేశములోపడి 

శిల్ప సత్యాన్ని కూలదోసి, శిల్పమును సమయ 

భూయిస్ట్రము చేసినారసిన్నీ అంటూంటారు. 

వారికి. భారత శిల్చసత్యము. గోచరింప లేదని 

మాతం మనవి వేస్తున్నాను, . భారత శిల్పసత్య 

మైన శిల్ప సమయ ప్రజ్ఞకు "దూర మును, 

అప శ్రుతియుగాని శ్రాపూ ఫ్ర సౌందర గ్ర్రమును ఆంధ 

శిల్పులు. మూ శ్రీభవింప. చేసినారు, అంతే. 

ఆంధ్రదేశములో _బాద్ధమతము విజృంభింపని 

కాలములోగాని నిండివున్న కాలములోగాని, 

మరల పౌరాణికేయుగము పునర్జన్మ పొందిన 
కాలములోగాని, ఆంధ విసు ఈ సంప 

దాయమును ఎప ప్పడున్నూ మరచిపో లేదు. 

సాంచీస్తూపము, స్తూపముచుట్టూ ఉన్న 
_ దాగ్గరములు అఆంధ్రశిల్పులు . సిర్మించిన వే, 

నాసిక లోసి గుహలు, , అజంతాలోని మొదటి 

గుహలు, జె'రంగాబాదులోని గువాలు పూర్వ 
శాతవాహనులు నిర్మించిన వే. ఆదిదినాలలో 

వారు. బుద్ధుని. చేనితము ఏ ఛతరూపంగానో, 
చ శ రూపంగానో, . పాదచి హ్నరూపంగానో 

చిత్తించేవారు, తరువాత తరువాతుబుద్ధునియొక js 
నూర్తిసి విన్యాసముచేయ . ప్రారంభించినారు. 
స్తూపముచుట్టూ 'రాతికంచెలు, - ద్వారములు 
ముద్దులు, మూటకట్టునట్లు _సృష్ట్రంచినాకు, ఈ 
రాశికంచెలలోని ఫలకములలోన్సు. స్తంభముల. 

లోను బౌద్ధగాథలు, సాధారణ వమూనవ' జీవిత 

సంబంధమైన దృశ్వ్టములు, శిల్ప నృత్యమైన 

(Decorative Art) అలంకార శిల్పము, గో 

బాలురు యషుల్తు నాగములు, 'అఆక్కలున్న' " 

గుజ్ణములు, జానపద జీవిత దృశ్యములు, రాజ 
సభలు వనవిహోారాలు మొదలగు అద్భుత 

శిల్చవిషయాలను అల్లివేశారు. పోయిన శిల్ప 

ములుపోగ్యా మిగిలిన ఆం|ధశాతవాహాన శిల్ప 

వసస లండనుు బెర్చిను, మదరాసు కలకత్తా, 

బోస్టర్ మొదలగు మూ జియముల నలంకరించు 

చున్నవి, 

ఆంధ శాతవాసాన స్మాహాజ్యము విచ్చిన్న 

మైనతరువాత, నాగార్జున కొండలో (శ్రా పర్వత 

విజయపురము రాజధానిగా ఏలిన ఇత్యూకులు, 

సాయమాట్టులై నారు, నాగా. 

ఇమ్వోకులు రునకొండ అనగానే ఆంధ్ర 
మొుదలగవారి చరిత్రలో మహోద్భుత పురు 

శిల్పము షుడైన నాగార్జునుడు మన 
కళ్ల ఎదుట స. ర్రీభవిస్తాడు. 

ఇతడు బుద్దుని తర్వాత బుద్ధుసియంత జాసి, . 

నొడు [పపంచమున వెలిగిన పరంజ్యోతి. ఇతడు 

స్థాపీంచిన సంఘారామ మహావిద్యాపరివత్తు 

సర్వకళలను దేశములకు వెదజల్లినది. ఈతడు 

నిర్మాణం చేయించిన శిల్పములు విదేశముల. 
లోను వన్నె కెక్కినవి. నేటి నాగాష్టనకొండలో 

ఇటీవల బయ ల్వెడలిన శిల్పము వాహన 

శిల్పానికి అనుగు బిడ్డ, ఏరిశిల్పము విన్యానము 

లో, లాలిత్యములో, గంభీరతలో శాతవావాన 
శిల్పానికి 'నేన్న్యాలు తీర్చినది, స్తూపము చుట్టు : 

అతికించిన తెల్లని పాలరాతిమోద చెక్కిన ఈ 

శిల్పము. బౌద్ధ జాతక గాథలను (పత్యతం 
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వేస్తూ ఉన్నదీ. సంఘుజీవితములో అలంకార 

శిల్పము నాట్యశి లము ' దివ్య పపం చమై 

భాసించినవి. ళ్, 

ఇత్య్వూకుల రాజ్యమైన వెనుక, వేంగీలోని 

సాలంకశాయనులు, బృహత్పాలాయనులు, కృష్టా 

జిల్లాలోని విష్ణు షుకుండినులు ఒకరితర్వాత నొకరు 

మహారాజులై నారు, ఏరి కాలంనాటి శిల్పము 

ఇంకా బయల్పడలేదు. ర 

పల్లవులు అంధులన్న విషయము ఎవరూ 

అనుమాసించదగినదిగాదు. పలనాడు లేక 

పల్ల వనాడుకు చెందినవారు. తమ రాజ్యమును 

విస్తరింపజేసుకొసి నెల్లూరు, శ్తాంచీపురముల 

దాటి... శాతవాహనరాజ్యం 

. శీణించినప్పుడు - కాంచీపుర 

లో స్వతంతులై చక 

వర్తులెరి. శ్రీ వె, నాలుగయిదు ఛతాబ్బములలోనే 

పీరు అంధ శాతవాహన 

పుతికయైన శిల్పాన్ని, 

నూ ర్తీ భవింప చేసినారు, 

(తిలోచనపల్లవుడు (ప్రధమ పల్లవ రాజు 

లలో ఒకడు. పల్లవబొగ్ల, (క్రీ శే. 100 సం॥న 

ఏరికి ఒక ప్రథానస్థలముగా ఉన్నట్లు మహావంశ' 

ములో చెప్ప ప్పబడీయున్నది. ఏరి స్మామాజ్యము 

ఒంగోలునుంచి కాంచీపురము వరకు కాంచీ 

సపురమునుండి పుదుక్కో-ట వరకూ విస్తరించి 

యున్నది. 
నాడు: కాకుల కలకలము. తూర్పున 

ఉపాకన్య చిరునవ్వుల కాంతులు (పసరిస్తున్నది. 

మందమలయానిలాలు, సముద్రే సూప, వెనుక 

శుక్కనే పతీ శీర్ణపు కొండలు. “ బలి యిక్కడ 

జరప టపా నిశాంఛాసురుసి ' "ఓడించిన 

పల్లవ శిల్పము 
య 

శిల్పాసికి (శేమ 

మహాబలిపురంలో 

“శీల్చమూ 

ఆంధ్ర విష్ణు సార్వభౌముడు' బలీ భక్తిని సంపో 
దించుకొన్నాడా * సామంతుడై, స్వామిభక్తి 

యున్నప్పటికీ ఏనాటికైనా తన స్మామాజ్యాసికి 
ముప్పుత్తీసుకొస్తాడని దూరానఉన్న _బలిద్వీపా 
లకు తరిమేశాడా, ఆంధ్ర విష్ణువు!” అసి ఊహిం 

చుకుంటూ ' నేను బలేశ్వరమునకు వెశ్లేటప్పటికి 

భళ్లున "తెల్లవారింది. శిథిలాలయాలు, జీర్ణ శిల్ప 

డుపడిన గోపురాలు. సంపద్క పా సందర్శించి 

శిల్ప సుందరి 

నప్పుడు, యొవ్వడో రాతసుడు తన కర్కశ 

హొ స్టముతో జీవితాన్ని పిండి వేసినట్టుగా 

వుంటుంది... దీసిలోసి చక్కని సత మున 

సగము సమ్ముదములో స్నానముచేస్తూ 

వణంలో మాయమై పోవుటకు సిద్ధంగా నుండీ 

నట్లు- జూచి ఒక నిట్టూర్పు se సలా ఉండీ 

పోయాను! ఖః 

ఆంధ్ర శోతవాహన స్నా మాజ్యముయొక్క- 

చిట్టిచివరలో, _ ఆంధ్రశాతవాహానశిల్పం తన 
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తేజాన్ని బాలోొనరకు కోల్పోయింది. ఆలాంటి 

సమయంలో మహాబలిపురములో 

నూత్నశ కిని ఉద్దీపన మొనర్చి ఆంధ్ర శిల్పంలో 

ఒక సూతనశకము పారంభించారు. మహో 

బలిపుర శిల్పాన్ని గురించి ఆనందకుమారసాగ్గమి 

గారు ఇట్లు వాచించారు. 

పల బ్లవులు 

“సం చలనశ' ' క్రివంతమై, స్వేచ్బాపూర ఏకమెన 

విన్యాసము కలిగియున్నది. - వీరపురుషుని 

సింహా మధ్యను, విశాల భుజస్క_-ంధము, (స్రీ 

మూర్తుల ఘనకువాలతో ఈ శిల్పము లాలిత్య 

భూయిష్టమై,. విచిత్రమైన సున్నితాన్ని కలిగి 

యున్నది. య 

ఆంధ శిల్పులు. అ షు సీర్భించిన 

శక్రితో మహాబలిపుర [పాంతాల గుహలను 

దొలిచినారు. ఆ గుహలలో శిల్పము సంక 

ల్పించినారు. . ఒకేరాతిని రథస్వరూపమైన 

'దేవాలయము[కింద చెక్కినారు. కొండ 

(పక్కన. రాతిమైన శిల్ప సంపడను వెదజల్లి నారు, 

కోతులు, గొడుగు పట్టుకొని వెళ్ళు పురోహి 

హితుడు, వృద్ధ తపస్వి మొదలైన వెన్నియో 
శిల్చించినారు. రానురాను సముదతీరమున కన 

పడిన గుడివంటి వ: Lids అవి 

: అ మహేంద్రవర్శ ; మొదటి, రెండవ 
నరసింహవర్మల "కాలములలో. మహాబలి 

_ఫురశిల్బ్పము _ రూపము తాల్పినది. ఇవిరాతి 
రథములు, పూరర్షికాలపు చైత్యాలు, విహారా 

లలోనుంచి. ఉద్భవించిన 3 దేవాలయ స్వరూపాలు 

విష్ణుకుండినుల కాలంలోనే 'తూర్పుతీరంలో 

నేటి గోదావరి, క గంజాం జిల్లా 

లు* rr వేరు " పొందినవి. 

సాలఠి. ఆకళింగ . చేశమును గాంగవంశజులు, 

కాయన  విహ్లుకుండినులతో 

గాంగ శిల్పము సమకశాలికు లై స్థా పించి 

నారు, శాతవాహనుల కాలం 

లోనే Mr కళింగరాజులు (పసి సిద్ధి కెక్కి-రి. స్ట 

గదా! ఈ కళింగదేశ శిల్పు లే ee 

ముఖలింగం దగ్గరను, శాలీహుండాం దగ్గరను, న 

రామకీర్ణములోను శిల్ప నిర్మాణము కావించిరి. 

ఈ. (పధమ గాంగశిల్పము ఇప్పటికిన్నీ .శ క్రి 

సమన్వితమై క సివించుచున్న ది. 

చాళుక్యులు ఘూ రర దేశాన్నుంచి వచ్చిన 

తమ్మత్రియులమసి చెప్పుకొంటారు. వారు పధమంలో 

వాతకాపీనగరంలో రాజ్యస్థాపనం చేసారు... 

శాతవాపహానులలో కొందరు. 

పడమటి తీరంలో వాలా 

కాలము విజృంభించే యుం, 

డిరిి ఈ ఆంధ శాతవా 

హనుల పశ్చిమ రాజ్యాలలో. అజంతా ఎల్లోరా 

మొదలైన (పడేశాలు ఇమిడి ఉండేవి. పూర్వ 

కాలపు ఓజస్సు కోల్పోయినా ఈ రాజ్యాల 

లోని శీల్పులు ఏల్లోరా పతనాలు క కద 

గుహాలను సిర్భిం 

ఆంధ 0 చాళుక్య 

శిల్పము 

వారు అజంతా . కః 

గుహాలను సీర్భిం 1 “a 

వారు. బలహీ ' 

నునైన ఈ శాత 

నో 

డించ్కి ఉత్తరా 

న్నుంచి వచ్చిన 

జ్యము. గా 

వాహానుల 

క్రీ శే. శీ నూతలపాటి నర్సింహం, | 

శతశిల్సి, 



వారు. పీరు వచ్చి, విజృంభించుచున్న తమ 
నూత్న శకితో, వాతాపి నగర గుహల్లో శిల్ప 

—O | ౧౧ 

సంపదను వెదజల్లింప చేసినారు 

ir ల్ల టీ నే 

24. సా wie aise స 

re RON దక. 5 

చిత్తూరుజిల్లా సోంవల్లిలో శీ చెన్న శేశ్వరప్వామి ఆలయం 

ఎదుటగలఅ ఏకశిలా స్తంభం; ఎత్తు 80 అడుగులు; కొన్నివందల 

సంవత్సరాల క్రిందట చెక్కబడినది: 

ఈ చాళుక్యుల ఉధృతము నానాటికి అధి 

కమై దవ్నీణానికి హార్షునిరాకుండాచేనది. ఏరు తమ 

రాజ్యాన్ని. నం. స్పరించుకొని తూర్చుతీర రాజ్యా
న్ని 

నెద్ది, వేంగీప లవుల న్మాకమింవారు. (పశ్చిమ 

చాళుక్యుల ' వేంగిరాజ (పతినిధి కుబ్దవిష్ణ
ువర్థ రనుడ్చు 

ఫ్రు స్వతంత్రించి తూర్పు చాళుక్యులై, సంపూ 

రాం థ్రత్వములో స్నాతులై ఆంధ్ర ' చాళుక్యు 

లె నారు, ప్రు నానాటికీ. విజృంభించి పల్లవ 

రాజ్యము సంపూర్ణముగా ఆక ముం
చుకొసి, పల్ల వ 

రాజులను నాశనం చేశారు,  వోళులతో 

వియ్యాలంది, తవు చక్రవ శ్రీనే (రాజరాజ కులో 

త్తుంగచోళుసి అచట చక్రవర్తిగా చేసారు. 
కులోత్తుంగచోళ దేప్రని మూలంగా చాళుక్య 

చోళరాజ్యములు "రెండున్ను ఏకమయినశ్ష్రే ఈ 

రెండు రాజ్యములందలి నాగరికత, సంస్కృతి, 

కళ కొంతవరకు వకవుబయినవి, కుంభకోణము, 

చిదంబరము, తిరువన్నామలై మొదలగు సలం 

లందలి శిల్పములో ఆంధశిల్బ (ప్రభావము 

చ 

ఈ చాళుక్యులు ప్రధమంలో జై చెన మతావ 

లంబకుల్ర. తరువాత న్ వమతదీత వహ్ం 

వారు, కాబట్ట ఆంధ్రజేళంలో మొదట జైన 

శిల్పం తీసుకొని వచ్చినవారు ఫణ: బసవేశ్వ 

రుని శకమైనవెనుక బాళుక్యులందరు జైన 

మతావలంబదీతులు, -అక్క-డనుంచి రాజ 

హేందవరం, (దామోరామము, సింహో 

చలం, భీమవరం, సామర్గకోట ఇంకా 

అనేక [గామాలలో - పీరు శైెవమతావేకు లె 

శిల్పం వెదజల్లి నారు. సమ్ముదతీరాలలో అనేక 

చిన్న గుళ్ళు వాళుక్యుల కాలములో వెలసినవే. 

ఒక్క- |(పదేశంలోను  వాళుక్యుల 

సంపద పీండు కట్ట లేదు. కొంత మపహాబలిపురము 

లోనున్న నే క్రియ కాంత లాలిత్యమును సమి శీ 

తము జేసి. అప్పుడే ఉద్భవంచిన అనేక శిల్ప 

(గంథాల ననుసరించి-వాళుక్యు శిల్పము వెలి 

ఈ నాటికిని. ఈ తూర్పుతీర జిల్లాలలోని 

హీనస్థితికి వెల్లిన బాళుక్థి సం[పదాయములోని 

నీల్లు 

చింది, 

ఆడ శిల్పులు మూరి కల్పన చేస్తున్నారు. రాజ 

'హేం్యదవరం మూూూజియములోను, మార్క-౦ 

wha గుడిలోను, బిక్కవోలు, సింహో 

చలము గుళ్ళలోను, భీమవరపు భీమేశ్వరస్వామి, 

407- 



| ఆంధ్ర సర స పము 

కోవలలోను, ఆంధ్ర జాతీయ క్రశాశాలలోను, 

బెజవాడ, మ(దాసు మ్య్యూజియములలో ను, అ
ంధ 

చాళుక్య నిల్చు ముయొక ్క- ఉచ్చస్థితిలో రూపము 

పొందిన విగహాలు కనపడుతవి. 

ముఖలింగం రాజధానిగా రాజ్యమేలిన తరు 

వాత గాంగులు, బాళుక్యులతో పాటు తవు 

శిల్ప చమత్కతిసి జగన్నా 

స కలిగ థంలోను, కొనారకాలోను, 

'గాంగులు=వారి ' ముఖలింగంలోను పరమా 

శిల్పము ద్భుతమైన స్వరూపాలతో 

(ప్రత్యవంచేసినారు. “నార 

కాలో సూర్య దేవాలయము నిర్మించిన ఆంధ్ర 

నీల్పులు, మహాబలిపురంలోని విల్చులకు సంపూ 

రంగా ఆత సుత్రులే ! | దేవాలయము అంతా ఒక 

మహారథం (కంద చి తింపబడినున్న ది. రభథంలాగే 

గుర్రాలు జవము, తేజస్సు గలిగినటువంటి 

మూర్తులు. కొనారక సూర్యరథ దేవాలయాన్ని 

నిర్మించినది. నరసి ౦హాగాంగుడు, _భువనేశ్వర 

ములో ఈ గాంగవంశమువారు సిరి ంచిన చేవా 

లయములు పరమలాలిత్యాస్ని చేకూర్చుచున్న వి. 

 బర్మాక్కు 'బలిద్వీపానికీ _ జవద్వీపాసికీ, 

'కాంభోజబేశానికీ _ ఆంధ్రులు వలసపోయి 

రాజ్యాలు _వర్చరచినట్లు, చర్మితవల్ల స్సుటమా 

తున్నది. జావాలోని బరోబదూరులో కలిసిన 

శిల్పము, అమరావతిలోని ఆంధ్ర శాతవాహన 

శిల్పాన్ని అన్ని విధాలా పోలివున్నది. (్రైకా 

_కుళాన్నుంచి,. మోటూపట్లి నుంచి ఆం|ధుల 

నావలు. శక హంసలలా 'తెరణాప 'లెత్తుకొని- 

. అంధ్ర శాతవాహనులనాటి 

. నుంచి-రోమక, పారశీక,అయి 

గుప్పాది దేశాలతోను; సువర్ణ 

ఆంధ వలసరాజ్య 

న్ ముల .శిల్చ(ప్రత్భ 

_ బల్కీ జావా మొదలైన ద్వీపా. 

కాకతీయ శిల్పము 

లకు వ ర్తకము_౩ె వెళ్లేవి. ఈతూర్పుద్వీపాలలో 
వలసరాజ్యాలు ఏర్పరణారు. బరోబదూరులోని 

జ్ఞానబుద్ధుడు, (పజ్ఞాపరిమితాబేవి, అలంకార 

శిల్పము, సాంఘిక శిల్పము అన్నీ ఛాన్యక టక 

నగరంలోని నాగార్జునకొండ శిల్పాన్ని ఫోలి 

వున్నవి. చివరకు బలిద్వీపము, జవద్వీపముల 

లోని ఇబార వ్యవహారాదులు, శిల్పము, నృత్యము 

చాళుక్యుల, కాకతీయుల కాలంనాటిీవి. 

కాంబోడియా దేశంలో, ఆం|ధ _్రాహ్మ 

ణుడు ఆదేశపు రాజకుమా స్తెను వివావామాడి, 

అక్కడి రాజ్యవం శాసికీ (పథభానపురుసు డై నాడు. న్ 

ఆంధ్ర శిల్పులున్నూ, వారి శిష్యులైన ఆదేశ. 

వాసులున్ను, ఆంగకరు వాటులో (పత్యకుమను 

'తూనున్న ఆదేశశిల్పాన్ని జీవింపచేశారు. 

* పాలంపేట హనుమకొండలలోసి శిల్పము 

రసపవాహంలో ముంచెత్తుతుంది. నాట్యము, 

నృత్యము, తాండవము, లాస్యముఉదయసం ధ్యా 

నృత్యము, సాయంసంధ్యా నృత్యము, నూడు 

జగాల పథాలలో ఒక అడుగు అటు ఒక అడుగు 

ఇటుగా సర్వకళా జనకుడియిన పరమేశ్వరుడు 

భామ్యాణార-ఆకాశాణార సర్వతాళములు, 

సర్వకరణాంగ వివేపణలు, అభినయ విలాసాలు, 

చిదానందలయములను ఆత క 

పంథాలలో మూర్తింపగలిగిన 

మాయా శిల్పాన్ని కల్లించ 

గల్లారం శు, కాకతీయుల శిల్పశ క్రి క్రి వర్షింపలేము ! 

చేటలోసి నృత్యమూర్తులు, ఓరుగల్లులో ని 

నృత్యమూర్తులు, ఉన్నత శిల్వాలు _రాజపు పుత్ర 

చిత్రలేఖనసూమ్మ'? స్ని సంపూర్ణంగా మరవీంచే. 

సూక్ష్మ శిల్పము. విశ సమంతా నృత్య గాంధర్వమై 

సామౌత్కిస్తుంది. నందులు, ఏనుగులు, పాంసలు, 

408. 
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ఆంధోసర స్వము 

కిరీటాలుతీసి రాయలసారగభౌముసి పాదాల సమ 

ర్పించునట్టి దృశ్యము కళ్ల యెదుట నాట్య 

మాడింపచేసే సటట్టి ఉత్కృష్ట శిల్పసంపద విరిగి 

శకలాల, కొన్ని యోజనాల స్రతమున పడివున్న 

దంశు యేరస్ఞాని చా హృదయము, దేహము, 

గడ్డక టి ఆ నల్లరాళ్లతో పాటు. 'రాయియై పడి 

పోదు! ల 

ఓ విజయనగర స్మామాజ్యమా ! నీతోపాటు 

"రాయల చఇొన్నత్యముయొక్క- ఆఖరి వెలుగు ఆరి , 

పోయినది, ఉత్తమ శిల్పము భూగర్భ మున ఒలికి 

పోయినది. ఆంధ మహోోేదారహృదయము 

దివ్యమైన ఒక్క- హారతి కర్పూరపు వెలుగు 

"లీగ్, ఆకత్యార్పణ చేసికొన్నది ! 

ఎల్లోరాను మరపించే గంభీరత్క ఒరంగల్లు 

శిల్పాన్ని మరపించే లాలిత్యము, శాతవాహన 
కళావై భవాన్ని మరపించే కళాచమకత్కతి, 

రాయలశక వై శాల్యములో తాండవించి పోయి 

నవి. మహాబలిపురములో ఉన్న ఏకశిలా 

"దేవాలయ సృష్టి విరాపాయుసి రథమందు 

వెలుగై, తళుౌ వెలిగింది, హనుమకొండలో 

ఉన్న సహ్మసమండపము హంపిలో ఎక్కువ 

తేజస్సుతో పునర్ణ న మెత్తినది, ఆ స్తంభములు 

గాన మొనరి స్తవట! 

అదే ఆ కృష్ణ దెవుడు తులాభారము తూగె- 
నట్టి తులా స్తంభ నిర్యాణము ! ఆ మహారాజులు 

జలక్రీడలాడు స్నాన కమలాకరం ! అడే సార్వ 
భాముల మహాభవనము ! ఇక్కడ వనుగులశాల 

రాళ్ళుపరచియుండి, నేటికిని చెక్కు_చెదరదు. 
విజయనగరరాజపఏధిని నడచి గణేశుని గుడి 

పంపాపతిగుడి దర్శించితీరవలె, వాజార రాముని. 
“గుడిలో చక్రవర్తుల సింహాసన శిలా వేదికపైన 

(పత్యవమయ్యే శిల్చసంపదను ఎంత వర్షించినా. 

తీరదు. ఈ సందర్భములో ఆ శిల్పమునుగురించి 

(వాసీన మేజర్ ఎన్, 

మాటలు sg వస్తున్న ని. 

క కట్టినశ్ల్ప సంపద ., 

విన్యాసరచనలో, ఆత్య Sn శిల్ప 

సామర్థ్యములో విజయనగర శిల్పమునకు నశోడైన 

శిల్పము చేదసి మనము చెప్పవచ్చును. 1 

డబుల్య్యూ,. ల 

వస్తు. 

ల్ కృష్ణరాయ సార్యభా ములు తన సేనా. 

నాయకులైన తేలుగు నాయకులను రాజతి 

నిభులుగా బాలాచోట్ల ఉంచినాడు. తంజావూ 

రిలో మధురలో, శేరళములో ఈ నాయకులు 

రాజ్యభారాలు వహించి, తమ పాలనలో ఉన్న 

దేశాన్ని అ! ప. పరి. 

పాలన చేసేవా 

ఆ రోజుల్లోను, తర్వాత విజయనగర సామా 

జ్యం ఏచ్చిన్నమై చక్రవర్తులు నామ వూత్రులై, 

ఉన్న రోజుల్లోను ఈ 

నాయక రాజుల 

శిల్సము= దీయులు ఫస మ. 

మధుర మానాక్షి మధుర, తంజావూరు, [శ్రీరం 
గోపురములు గం్కరామేశ్వరం, మొదలయిన 

పుణ్య వె(తాలలోని పవ్శిత 

దేవాలయాలను పునరుద్ధరణ చేయడంలో చోళ, 

పాండ్య శిల్పాలకు వన్నెగూాశ్చే ఆద్భుత శిల్పం, 

అల్లించివేశారు. విమానాలు, మండపాలు, 

గోపురాలు, విగహాోలు, తోరణాలు కొత్తవి 

అనేకం, వినిధమూ రి స్వరూపుడైన భగవంతు 

నికి అర్పింవారు, 

విజయనగర " స్నాయాజ్యము విజృంభించక 

ముందు, కాకతీయ సామాజ్యము విచ్చిన్న మైన 

419. న 
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వనుక, ఆంధీ దేశమంతౌ "రెడ్డీ రాజ్యాలు పీర్చెడీ 

ప్ వాళుక్య స్మామాజ్యము 

విచ్చిన్న మైన వెనుక ఆంధ 

"దేశమంతటా ఏర్పడిన రెడ్డి 

రాజ్యములు, చాళుక్య కాకతీయ స్మామాజ్యాల 

మధ్యకాలంలో విజృంభించిన చిన్నచిన్న రాజ్య 

ములు అన్నియు కాకతీయ సామ్రాజ్య శిల్ప 

విధాచాన్న ననుసరించి అనేక శిల్పాలను దేవాల 

యములలో |ప్రతిష్టింప జేసినారు. 

ఊపసంహారము 

ఆంధి జాతీయ చిత్రకళా స్థాపకుడు 

. కీ, శే. శ్రీ దామెర్ల రామారావు. 

కాక సీయుల శీల్చము మైసూరు నాజ్యము 

నందు Ces కల = ముదలయిన (పదేశ 

411 
wm 

ములలోని శిల్ప లాలిత్యముగా "వెలసి పుష్క 

లముగా విజ్బంభించినది. 

= అంధ) దెశములో శిల్పము నానాటికీ శీణించి 

పోయినది. ఈనాడు శిలాశిల్పముగానీ చారు 

శిల్పముగాస్కీ లోహా శిల్పముగానీ మచ్చున కైనా 

కనిపించుట లేదు, చ్నేబోలులో ఒక మహా 

మ )దీయ శిల్పి ఉన్నాడు. అతడు ఆంధ శిల్పుల 

వంశీకుడు. చేేబోలులో ఒక మండపమున్నూ, 

మండపము అడుగు భాగమున చుట్టూ ఎ[రరాతి 

మోద జంతు శిల్పములున్నూ విన్యాసం చేసి 

నాడు. శిల్ప దీతువహించినవారిలో, ఆంధుులలో 

నారాయణరావుగారు మొదలగు ఒక రిద్దరు 

మూతమే ఉన్నారు. కానీ, ఈ శిల్పకళను పున 

రుద్ధరించ వలసిన విధి ఆంధ మ హాజనులపె న 

లేచా? 

చిత్రలేఖన ము 

శిల్పము వలెనే ఆంధ) దేశములో చిత్రలేఖన 

ము మహోన్నతదశ కు వెళ్లినదనే నిదర్శనములు 

అనేకములున్నవి. కవిత్వమునకు చిత్రలేఖనకు 

సాదృశ్యము అధికముగానున్నది. రామచరిత్రము 

రామాయణము చదివి తెలుసుకొన్న ప్లే చదువు 

కొన్నవారికి చదువుకోని వారికి ఆహ్లాదం ఇచ్చే 

టట్టు రామకథ మన చేవాలయ కుడ్యములవిగాద 

చితించేశారు. శిలతో, చారువుతో, లోహంతో 

శిల్ప విన్యాసం చెయ్యడం కష్టం ; 5 గానీ ఫలకా 

చితరచన 

చెయ్యడం అంత కష్టంగాదు. 

పూర్వంరాకుమూారులు,రాకు 

మా గెలు చిత్రరచన చేస్తూవున్నట్టు పురాణాలు 

లపె, కుడ్యాల మై 
అ. రు 

చిత్రలేఖనము 

గాథలు స్పష్టంగా చెపు చున్నవి, వాల్చా రియన 

కామునూ (తాలలోను, విష్ణుధర్శో త్తరములోను 



తంధ్యనర్వస్వము 

చితలేఖనకళను గురించీ, రంగులను సరించీ, 

కుంచెలను . గురించీ స్పష్టంగా వర్షించినారు. 

శిల్పము వలెనే చిత్రలేఖనము జాశ్వతముకాదుం 

కాబట్టి ఈ నాడు. ఆంధ చిత్రకళా వ. 

వ్రాయడం సుగమం కాదు, 

తక్కిన హిందూ దేశములోని చేసాలయము 

లతో పాటు అంధ) దేశములో చిత్రలేఖనము 

వృద్ధి దిన మాట నిజము. వాత్సా న్టియన 

మసన సూతములలో చిత్రలేఖనకు వషడంగాలను 

వాత్సా యనుడు. బోధించినాడు. ఆదిస్తూత్రక ర్త ర 

నారాయణుడు, మ. కు _ సూత్రములను 

ఉపదేశించెను. చూ? 

కం! ఆ విశ్వకర్మ నిర్మిత 

"జీవ పమూనుండు నిఖల దివ్యాభరణ, 

శీవిరచన పరితోవిత . 

దేవుడు శిల్ప (పజాపతియునై. నగజ౯. 

_. “రూపబేధ (పమాణాని భావ లావణ్యయో 
గజనమ్, సాదృశం వర్ణికాభంగ మితి చిత్రం షడం 

గకమ్॥ అసి, చెప్పబడియున్నది. కొంచెము వివరిం 

చిన, ఈ 'భోవము రూపముయొక్క_ చాలనమూ ర్తి, 

కువూరమూ ర్ట నరమూర్హి ' [కూరమూ ర్చి 
అసురమూ ర్చి రి మొదలయిన తారతమ్యములను 

తెలియజే సేదనీ, (పమాణము_ఏమూూ రి కొలత 

ఏంతో నిర్ణయించేదనీ ; 5 భావము. ఒఎహిరంతర 

స్వరూప పములుగలిగి ' నవరస స (ప్రపుష్టమై వ్యకీ,కర 
ణము తెలియజే* వీదనీ ; లావణ్య యోజనము___ 

వివిధ విగహాలయొక్క_ వర్హాలను: కర్క_శోలుగా 

చి తించాలో, లలితంగా కంటు పూయాలో సర్గ 

యుంవేదనీ ; సాదృశ్య మనగా_సం| ప్రదాయసారం 

పర్యా మనకో సరకః మించిన విధానాన్ని సొద్భ. 

శ్యంగా” "తీసుక్రోన్ల: నమూ రి ఆ "కారం, 

చేయుటనీ; 
ఇందుముఖ అన్న ప్పుడు చందుడు, 

(ఉదాహరణగా 

ఆ నాదృ్భ 

శజ్యాస్ని అనుసరించి ముఖ 0[వాయూల్స్రీ సాదృశ్యం 

శిల్ప సమయమసిన్నీ ; వర్షికాభంగము అంశ 

ఆకానాసికి ఏవర్షమో, ఏనమూ రికి ఎట్టిరంగులు 

ఇవాప్రలో నిర్ణయించేదనీ. తెలుస్తుంది. చిత్రాల్లో 

గూడా కవిక్షంలోలాో చి తాలు, బంధు - 

వీన్య్య సం 

చి కాలు అనేక రకాలున్న వి. 

కీ పూ, రెండవ శతాబ్దమందలి జోగిరామ 

గుహలయందలి చిత్రములు ; అమరావతి, ఉండ. 

వల్లి భట్టిపోలు, ఘంటసాల, జగ్దయ్య వేట, చిన 

గంజాము మొదలైన (పదెశములలోని బొద్ధ 

స్తూపాలలోసి నిల్పములు ; అజంతా, కార్తీ, ఎలి. 

"ఫెంటా, ఎల్లోరా గుహాలందలి చిత శిల్పములు; 

మన చేవాలయ్య గోపుర (పాకారములందలి 

దశ్నీణ (దావిడ చిత్రములు ఇవస్నియు మన 
చిత సంపదలోసి ముత్యాలరాసులు ! 

ఆంధ శాతవాహన కాలంలో చిత్రలేఖ 

నము హిమాలయపు గారీశంకరశ్ళంగస్థానము 

వరకు వెళ్లినది, ఆంధ శాత 

వాహానులు అంతరించేవరకు, 

అజంతాగుహాలు సిర్శించీ, 

చి తించినడి ఆంధు లే ! అజం. 

తాలో పదియన గువాలో, [పాచీన అంధ) వాత. 

వాహానుల సభాళిల్చ న శిల్పీం 

చినట్లు శాసననున్న ది, 

శాత వాహాన 

చిత్రలేఖనము 

నా గురువుగారును, రాజమం డిఆర్ల్ను కా లేజి 

పూర్వపు Br నగు 

అజంతా చిత్రలేఖనము కూల్లే దోరగారు అజంతా 

_కొట్తేగాం ప్రశంస. చిత్రలేఖనముల సరించి (వూ 

“కిన వాక్యములు జ్ఞాపకము 
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నకు వచ్చుచున్నవి. “The colour scheme.at 

once temperate, richand bold, conveys 
the notion of dewy freshness in a hot and 

somber field.” * వర్లికాభంగము _మితమె, 

కోభావంతమై, శ క్రిపూర్లమై, ఉపఫ్పభూమిక పైని 
ప i . 3 తారం స తాల సిచ్చుచున్నది”, 

(్రీ చామకూర సత్యనారాయణ, 

సుప్రసిద్ధ చిత్రకారులు. 

“ The olden painting, therefore, at 

Ajanta, represents no primitive begi
nning 

but an art of some maturity, not the 

first efforts of individuals groping in 

ihe darkness of inexperience but the 

finished work of a school of artists 

trained in a high art manifesting great 

and. ancient traditions.”—అనగా ; 

_* అజంతాలోని తొలి చిత్రలేఖనము ఛార 

తీయ శిల్పముయొక[.' (ప్రాథమిక దళకాదు; 

ఖా. 

ఈ శీల్చపు పరిణీతదశే, అది, అనుభవాంధకార 

ములో (ప్రాకులాడు వ్యక్తుల (పాథమిక [పయ 

త్నము కాదు; మహోోత్క్భృష్ట 

పురాతన 

మైనటువంటి 

ఉ త్తమక ళా 

శిల్సర తను” 

సం(ప్రదాయసిద్గమైన 

సిష్టాతులగు శిల్పుల పరిపూర్ణ 

అసి అన్నారు సెర్చి |జానుగారు. 

బొంబాయిలో శీల్చాణార్యులుగా ఉండి 

అజంతాశిల్పాలన్నిటిక్ (పతిరూపములు వీసి 

అజంతాను గురించి యుద్ద )0థము రచించిన 

(గిఫిత్ గారీలా అన్నారు. 

“The artists, who painted there were. 

giants in execution.” 

. పల్ల వరాజైన "మొదటి మహే హాం(ద్రవర్శ "కాల 

కః చిత్రలేఖనము ఉచ్చస్థితికి వచ్చినది, 

ఆ చిత్రలేఖన నాటిగుళ్ల పండా యుర'జేది. కాల 

గర మున జీర్ణ జీర్ణమైన భాగములు 

పల్లవ పోను, కీతన్న వాసాల గువాల 
చిత్రలేఖం- లోను, పుదుక్కో_ట సంస్థాన 

(కొ త్తరీతి ములోను, పల్లవ చిత్రలేఖన 

శీ రి చిహ్నాములుగా సిలిచిన 

ఛాగములు చూడవచ్చును. _ శీతన్న వాసాల 

లోని చిత్ర లేఖనము, అజంతాచిత్రలేఖన సంప్ర 

దాయాన్ని పోలివుంటుంది. ఇవి జైన గుహలు, 

ఈ చిత్రలేఖనము. కొన్ని నూతనమైన లాలిత్యా 

లను గూడా స్వీకరించుకొన్నది. 

ఎల్లోరా శిల్పులు, అజంతా నిల్చు లకు చిత 

చేఖనంలో., కొంచెమైనా తగ్నిపోరు, కైలాసాల 

'యము అంతా - చిత్రేలేఖనంతో నిండిన్రం'జేది. ఇది 

' వరడాకా వెల ల్ల క్రింద అణిగి 

ఎల్లోరా... వున్న ఈ చిత్రలేఖనము 

చిత్రలేఖనము నైజాము (పభుతషపు పురా 

వష  * తన శిల్ప శాఖాధ్యము డయిన 
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అంధ్రసర్వస్వము 

జనాబ్ యాజ్డా గారి కృషివలన, (మిగిలిన 

సఏకొంచెమో) బయలు పడింది, ఆ చిత్ర కల్పనను 

నె జాము" ద్రభుత్వమువారు ' by 

(వకటించారు. లో 

- కాకలిచక్రవర్తుల we క్రీడాభి 

రామము మొదలె.న [గంథాలలో అభివర్లితమై 

నది గాని (ప్రత్యక్షముగా లేదు. నశించిపోయి 

నది. : 

రాయల 'కాలమునాటికి చిత్రలేఖనము విరి 

విగా యుండెనని (గంథములు చెప్పుచున్న వి. 

చేపాశీ నగరమందలి చేవాలయ కు డ్యములమోాద, 

అజంతా వ సంప్రదాయ జసితమైన 

చిత్రలేఖనా ' పద్దతి "కొంత 

అయ తక్కువ స్థితికి "వచ్చినను, 

షో చిత్రలేఖనము సౌందర్య స్వ రూపమును 

ఆ బొమ్మలు ఎక్కు.డను ప్రక టనగా 

లీ క్ర ల్లా రి 

ఉన్నది. 

లేదు. సుఖా ఇ రానుగారిని ఆ 

చిత్రసంపుటి ప్రకటించ గోరుతున్నాను, 

ఇప్పుడు అననీం[ దనాథ్' సంప్రదాయము అను 

సరించిన్నీ,. బొంబాయిలోని సాల్మకాగారి సంప్ర 

దాయము అనుసరించిన్ని, ఆంధ "దేశంలో 

నవీన చ్నితకారులు, చి.తాధిదేవతకు నతులొ 

సిద్ధులయ్యాారు. 
దామెర్ల రామారాన్ర చిత 

" శేఖనలో నూత్న శకారంభ 
ము చేయ 'దీతవహించోడు గానీ, వ. 

అకాల మృత్యువు -అతన్ని హహ చేసిం 

ఈ మోవదకుమార చటోపాధ్యాయుని కడ, 
ఆంధ ' జోతీయ కశాశాలలో ఒక 

"యము. ప్రారంభమైనది. 

| నర్పడాసికి సం 

సంపదా 

ఆయన పాదాలికడ 

చెంది 

ఏవూ్యతమును గోల్పోకుండ 

గారు తామిందు తెలియజేసుకొన్న దానికంకు 

కౌతా రామమోహన శాస్త్రీ ఆనంద మోహన | 

శాస, గుణం మల ల్లయ్య, తెజోమూర్తుల కళ 

రావు, సనా దీశు వహించాము. నాళిషు 

కొందరు సెలన్రపుచ్చుకొని, ఆయాస్థలాల్ల్ కో 

చిత్రలేఖనం వెదజల్లుతున్నారు. మద్రాసు 

(పభుత్య కళాశాలలో ఎన్, వి. ఎస్. రామూ. ' 

రావు, సుబ్బారావు, నారాయణరావు, దుర్గా. 
రావు, గోఖలే మొదలైన యువకులు, అన్న . 
పూర్తాదేవి, లీ. దేనిమొదలగు యునతులు చేపే 

(పసాదరాయునిక డ విద్య నారంభించి, వృద్ధి 

షలు సంవాదించుకొంటు 

న్నారు. దామెర్ల న శిష్యుడును, 

స్నేహితుడును అయిన వరదా వెంకటరత్నం 

గారును, రామారాయని సహోదరి |క్రీమతి బుచ్చి. 

కృష్ణమగారును, 'రామారాయుని సంపదాయము 

వృద్ధిపొందిన్తున్నారు. సెనుగొండలో సి, ఎస్, వెం 

క(టానుగారున్ను, భీమవరంలో అంకాల సుబ్బా 
రానుగారున్ను, ఏలూరులో మొక్కపాటి కృష్ణు 

మూరి వీలకా నరసింహమూర్తి, సీతాదేవి 

గార్హున్ను కళాదెవిని పూజిస్తున్నారు. శాంతి 

సి కతనము వెళ్ళి , నందలాలు కడ మోకరించి కళ 

నభ్యసించి, శ్రీనుతులు కృష్ణాబాయి, కవులా 

బాయి సరోజిని మొ॥వారు చిత లేఖనంలో 

కా వహించియున్నా రు... 

గృహ నిర్మాణము 
ఆంధ్రదేశంలో గృవానిర్మాణము' పూర్వము 

వర్క ప్రతిష్ట 

వే పంథాలు అనుసరించిందో విస్పష్టంగా 

న నా. ఆధారములు బహుళంగా. లేన్ర. 

కేచి చిక్రళ్లఖన శభ పాస సకుల్లలో Ul అడవి బాపిరాజు 

ఎక్కువ 

ఉఊన్నఠమయిిన స్థానమును అలంకరింప నర్లు లని తం 

'లోకము గు క్రిస్తున్న ది--సంపాదకుడు. 
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4 

(పతి యుగంలోను ఆలయ 

నిర్మాణము ఏయ్ విధాలుగా మార్పు చెందుతూ 

వచ్చినదో ఆ పరిణామాన్ని దర్శించడానికి మిగి 

నిర్మాణము, స్తంభ 

భినవి_-_కొన్ని ఆలయములు, వాటిలోని స్తంభ 

సిర్యాణమే / . “oy 

మన పూర్వుల దివహార న్టాములు, రాజ పా 

సాదములు పురాణ, Shee ఐతిహాసిక గాథ 

లలో వర్షింపబడి వున్నవి. శానూయణములోసి 

రావణాసురుని అంతఃపుర వర్ష 

ననుబట్టి ఊహించినవో, ఆ 

నిర్మాణ విధానములు- సాటి. "ప్రాసౌదాలకు నేటి 

పూర్వపు ఫుదివ్య మన భవన? SR సరి 

పోలదసి, చె ప్పవచ్చును 

ష్ న తీత మోహపాంజొదారోహ హరప్
పా, 

ంధునద్' (పౌంఠములో బయల్పడిన ప పట్టణాలను 

రశీలి చే మన:. భారత జేశములోసి నిర్మాణము, 

మ మునకు గోచరిస్తు కదం 

“మన ఆలయ 

హర్మ్యములు, 
“2 

ళం 

ల్ 

EB 

జ 
ల! 

శ్రీ చేమకూర సత్యనారాయణ 

.. శాతవాహనులు వారి యాజమాన్యం శ్రంద్క 

కాశేగుహలను |క్రీస్తు పూర్వం రెండవ శ తాబ 

మున సిర్మాణము చేసిరి, కాశ్చగువాల తర్వాత, 

బాజ్ గుహలు, నాసికగుహలు, క నైరిగుహాలు, 

ః న వం. అజంతా 

గువాలు _ గుహలు సిర్నాణము కాబడి 

విహారములు నని. ఈగుహలలో చె త్యము 

_ వ్రైత్యములు, లస్వీవి వివారములనీ రెండురక 

=. ములు, చైత్యములు "దేవాల 

యముల వంటివి ; విపారములు బ్ తపణకులు 

నివసించే గుహలు. చైత్యము శిఖర సంయుత 

మైన తకానున్వారంలాగు వుంటుంది. లోప 

ల వెళ్లగానే గజపుష్టాకారాంతర్భాగం కసిపి 

స్తుంది, ముఖదాషరాసి నకి ఎదురుగాన్సు గుహా అవ 

తల చివరను, బుద్దధ ర రృచివ్నామైన స్తు స్తూళుశి లము 

చేయబడి సు (క్రమేపీ ఈ రచనా విభా 

నర్మ అంతటా అల్లుకుపో యం స క, ౩ 
ఇ gy ww ఉదాన! 

జ జా 

ఖ 

టక. 



ఆంధిసర్వస్వము 

ఈ వై త్యగుహలే; ఇటికలతో రాళ్ళతో 

నిర్మించిన చె త్యాలుగా వూరినవి, అమరావతి, 

నాగార్జున కొండ, భట్టిపోలు, జగ్గయ్య వట 

మొదలైన ప్రదేశాలలోని _ చైత్యములలో 
రానురాను పూజా - స్వరూపమైన స్తూపమున్నూ, రా 

బుద్ధ విగ్రహములున్నూ గలిగి పూజనీయము 

నవి. వ విగవాపూజ వర్పడినది. (పధ 

మాన్ని. సిర్శంచిన ఈ వై త్యబౌద్ధ దేవాల 

యాన్ని, కనే వచ్చిన _్రాహ్మాణ మతానలం
 

బులు ఆ మిగహాోన్ని ఫ్రీ! తశ. ఆ విగహాలశే 

వెన్నవ శైవ, స్వరూపాలిచ్చిగాసి, స్తూపాలకు 

లింగ స్వరాపాలిచ్చిగాని ఫఏీట్రిబ హిందూ బేవా 

లయములుగా మార్చినారు. అట్టి చెవాలయ 

-మొకటి చేజెర్లలో నున్నది, 

విహారములు పెద్దవి. అవి మూడు నాలుగు వం 

దల మంది జనులుపట్టు సభామందిరములు,. బ్రవి 

సుహాచ్యారములుకలిగి, కుడ|ోపరిభాగములు 

లతావితానచితసంయుతాలై. వున్నవి. , విహా 

రములముందు De లోపలి సింహా 

 దాషరమున శకిదురుగా గర్భ 

'గుహయున్నూవుండును, ఆది 

లో గర్భ గువాలో బుద్ధ బుదమూర్చి 

'వివ్నాములుగాన్మిరానురాను 

విగములనుగానసి(ప్రతిష్టించేవారు. సభకుచుట్టున్ను 

గదులు చెక్కి 

వున్నారు. 'వెలుగువచ్చు ఆధార మేమా లేకుండి, 

చీకటి కోణములై యున్నవి. .ఒక చెడ శయనిం 

చడానికి నిలావేదికలు చెక్క_బడినవి, 

విహారములు- 

నిరా ణము 

నను సివసించడాసికి 

ఈ విహార. స్వరూపాలలో హిందువులు, 

(పథమ 'దేవాలయములను రాతిలో చెక్కినారు, 

పింధూ విహారములలో బౌద్ధ విపోరములిలో 

వలె భికుకులుండు" 
గదులు లేవు, బౌద్ధ... 

మతమువల్ల ఆంధ. . 

"దేశములో మొదట | 

ఉద్భవించిన కట్టడ . 

ము స్తూపము.అళో 

కుడు కళింగచేశము 

లోను, 

హన ముఖ్యపట్న 

శాతబా 

లు. 
మైన. ఛాన్యకటక _ వక్యాత చితకారిణి, - య 

ములోను, భట్లిపోలులోను స్తు సూకుముల నిర్మిం నన 

వను, ' జగ్గయ్య ౩ నుట స్తూపమున్నూ, గుంట 

పల్లి స్తూపమున్నూ కీ. పూ. రెండవ శతాబ్దము. 
నాటివి. అప్పుడే తెలివాహనది గట్టున, రామ. 

తీర్థములోను చిన్న చిన్న స్తూపముల నిర్మిం 

చిన. ఇవి రానురాను పెద్దవి చేయబడి, శత 

శిఖరాలు గలిగి, వివిధ శిల్బముల'ే త కరింప త 

బడి పూర్వ సౌందర్యమును (పతిబింబింప చేయు 
చున్నవి. _ ఉత్తరహిందూస్థానంలోని _ సాంచీ. 

మొదలైన (ప్రదేశములలో స్తూపము లున్నవి. 

మన ఘంటసాల, గుడివాడలలో ఉన్న స్తూప 

ములు రెండవ శ తొబ్బము నాటివే ! ! 

. అమరావతి, నాగార్జునకొండ, నమ్మిడి 

మరు  ఆయా(పచేశాలలో 

(పకాశించిన స్తూప స్వరూపొలలో . శిల్పము 

చేయబడి యున్నవి. స్తూపము కోడి గుడ్డు 

అడుగు భాగము కొట్టివేసి బోర్హించచి నట్లుండును, 

ఇవన్నీ పల్నాటి తెల్ల పోలరాయితో కట్టిరి. 
స్తూపానికీ- నాలుగు (పక్కలా నాలుగు అరుగు 
లున్నవి, _ఆనాటి' శిల్పులు: “గుహా. చైత్య 

శిల్పాలను సమ్మిళితం చేసి ఉద్భవింప చేసినారు, 

కిరు. 
వాల 
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ఆంధ చిత్రకారులు 

ఎడమనుంచి (శ్రీ పిలకా నరసింహమూర్తి, 
ఖీ కొత్తపల్లి సుబహ్మాణ్యం, 

+, ముడింబి నర్పింహాచార్యులు, 

ఆర ౮ స్తూపాలస్నిటి చుట్టూ, ముఖ్యంగా ఆంధ) 

స్తూపాలస్నిటి చుట్టూ మొదట కరతో సర్శించి 
సం 3 నం 

నటిస్ని తరువా తనల 
6౬ ౧౧ 

స్తూపాలన్నిటి చుట్టు రాతితో సిర్మించినట్టిన్ని ; ఆ 

కర్ర పాలరాతితో తరువాత తరువాత పాల 

జేసిన రాతితో ధరి నట్టిన్నీ కం 

చెలు కట్టు చుం 'డె డి వారు. 

పొడుగునా నిలువుదూలాలు, 

మూడు అడ్లదూలాలతో ఈ. కంచెలు నిర్మించి 

నారు, 

కంచెలు 

ఈ తెల్ప్లరాతి కం చెలుమోద అద్భుత 

మైన శిల్పము, పతిభాపూరితమై ఉండేది! 

సాంచీలోని మహాస్తూపంచుట్టున్నూ నాలుగు 

పాణిదాషరాలున్నవి, . ఈ నాలుగు శిల్చ్పద్యారా 

లున్ను. (వపంవాద్భుత మైన న 

పుణికి పుచ్చుకొన్న వి. ఈ ద్వారముల వసంతా 

 మహావిన్యాసమైన శిల్పకల్పన వున్నది. (పధ 

53 

_కావ్యాది (గంథాలు చెప్పుతున్న వి. 

నేటి వరకు సిలిచివున్నవి మన దేశములో అకోక 

మంలో స్తంభములన్నీ డారు 

పాణిద్వారములు శిల్ప స్వరూపాలు, పూర్వ 

ఆంధు))లు= స్తంభములు "కాలంనుంచీ క్రీ రి స్తంభాలు 

జయ స్తంభాలు, సహాగమన 

సృంభెలు, శాసన స్తంభాలు, 

మొ!!నవి 

దీప స్తంభాలు 

భారతదోమంతటా నిండివుంజేవసి 

ఆయినా 

సంభాలే ! పథధమంలో అశోకచకవ రి, శిలా 
' సృంభాలేకాకుండా లోవా సంభాలు గూడా 

ర్ 

చెక్కి_ంచినాడు. ఒక లోహాతుల్య స్తంభమును 

పాశ్చాత్తులు బర్నింగ్ హామ్కు తీసుకొని పోయి, 

అచ్చటి వారి మూూజియములో వెట్టుకొనినారు, 

ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఒక అకోకుని స్తంభము, 

కుతుబ్ మానారులోనున్నది. మన ఆంధ్ర చేశ 
ములోని స్తూపాలు చుట్టున్ను ఆయకస ౦భాలు, 

ధర్మ చక్ర స్తంభాలు మొదలై సివి గలవు, 

క్రీ శ. 8 వ శతాబ్దిలోనే శాతవాహన 

శవిల్పమునుంచి ఉద్భపంచిన పల్లవ శిల్పము 

కాంచి, మహాబలిపురములలోను, నెల్లూరి జిల్లా 

“తెరవకోనలోను ఆలయతకిల్పమై పరథవిల్లినది. 
మహాబలిపురంలో ఉన్న రథస్వరూపాలు కొన్ని 

చెత్యములలాగు, కాన్ని విహారాకృలతి కలిగి 

యున్నవి. పశ్చిమ చాళుక్యులు కట్టించిన బాదా 

మినగరమును, అజంతా, కార్డే, నాసిక మొద 

లైన గువాలనుజూచి, హైందవ సంప్రదాయంతో 
సిర్నించారు. పల్ల వాలయ శీల్పనిర్మాణము, 

బాళుకస్థి ఆలయ సిరా కాము గమనించి రాష్ట్ర 

కూటులు ఎల్లారాల్ పరమాద్భుత మైన గువా 

లను సిర్మించారు. ఈ ఏల్లోరా గుహలోని ఆలయ 

ములు, స్తంభాలు, యా్రిక మందిరములు మద 
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ఆంధ్రస ర్వన్వము 

మండపము, క ళ్యాణమండపము మొద్దలెన స్ 

ణములతో ~- విశ ఏకర దేవుని న గు 

వికసించినవి. పాలం పేటలోసి బార్హ ట్ గుహలు 

ఉన్నత కళాసంపద గలిగినవి. 
కాకతీయుల వెనుక, రాయలయుగ శిల్పులు 

కాకతీయ విల్పాసికీ వన్నెలు దిద్దె ఆలయ సిరా 

ణాస్న్రి హంపీ తౌొడిపర్తి, పెనుగొండ, "లేపాత్స్హీ 

స్తూపాలదగ్గర వున్నట్టి _స్తంభనిర్మాణములోను 
పల్లవులు, చాళుక్యులు, కాకతీయులు, రాన్ట్రకూ 

"తెలుగు చోళులు విజయ 

నగరం శిల్పులు-ఒకరిక న్నా ఒకరు అందమైన 

శిల్చములను 'వెలయింవారు. ఏక స్తంభ స్వరూ 

పాలు కాకతీయులలోను, వివిధ స్తంభగర్భిత ఏక 

స్తంభములు విజయనగరశిల్పుల పసితనంలోను, 

రూపుగొన్నవి. విజయనగరంలోని సప్తస్వర స్తం 
ఛాలు జగత్తులోసి రసజ్ఞ లందరకున్ను 

టుల్కు గాంగులు, 

అద్భుత 

సింహాచలం మొదలగు అనేకచోట్ల 

కోయించినారు. రాయల సామంతపాలకు 

లెన నాయకులు మధుర, తంజనగరములలో 

కట్టించిన ఆలయములు, తిరుమలనాయకుడు 

చేయించిన మధురవిమానం, రాజమందిరములు, 

చాషరముణు అదుతము కొలుపుతూణంటవి. 

ఈయన రాజమందిరము, ఒక మేకుగాసి కల్డగాని 

ఉపయోగించని మహాభవనము. స్తంభాలు చిన్న 

చిన్న గోపురాలంత ఉన్నపి, ఆంధ్ర గాంగ 

శథిల్సులు ముఖలింగం, కోణార్క, భువనేశ రం, 

జగన్నాథపురం (దేశములలో, వాళుక్యాది 

ఆలయసిరా గానికి సరిపోని వేరొకశిల్ప స్వరూ 

పమైన ఆలయ సరాకొం నిర్మించినారు, 

అజంతా బౌద్ధ గుహలలోనుు అమరావతీ 

అనవన్నిటిసి ఒక్కరామైన పైనుండి తీసుకొని 

రాకుండా నిర్భింప జేసిరి, బెజవాడ, రాజ 
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రాజమండ్రి కళాశాల (ప్రిన్సిపాలుగానుండిన కూల్లేగారు రచించిన చిత్రము. 

రసాస్ని సివేదినున్నవి! పహాంవీలోసి పద (వాసా 
i సన్ ఆట్టే (" 

దము, ఏనుగులశాల, వముపహాసభా వేదిక, వాసి 

సోపాదిసిరాణములు . షాందవరాజుల రసజ్ఞతను 

బాటుచున్నవి. విజయనగర విజయ ద్వారాలు, 
గోపురదాగరాలు ఇప్పటికీ విచ్శితమైయున్నవపి ! 

మహాం[దవరములలో చాళుక్యులు ల 

సుందరమైన "దేవాలయములు వెలసినవి, 

చాళుక్యుల తరువాత కాకతియ ఆలయ 

సరా గణము బ్రంకాపుప్టిసి చేకూర్చుకొసి, మూల 

విరాట్టున్న వమానములు, ల పల ముఖ 
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'జేవాలయముల ముందర ముఖ్య, విమానం 

కన్నా గోపురాలను (ప్రధమంలో నిర్మించినది 
కుళోత్తుంగవోళుడు. దీన్ని అనుసరించి నాయక 
'రాజులున్నూ దవ్న్ణమున గోపుర సిర్మాణం చేయిం 

చిర, చిదంబర గోపురం 

కుళోత్తుంగుడే సిర్షింపజేసి 

నాడట! పాలకొల్లు, మం 

గళగిర్సి తిరుపతి, నెల్లూరులలోసి ఆలయములు 

ఆశ్చర్యము గొలుపుతూడంటవి. గాంగ 

శిల్పులు నిర్మించిన విమానములు అంబరచుంబీ 

తాలై యున్నవి. తరువాత మన చేశమున వర్ధిల్లి 

నోపురములన 
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లీ జూ Rona 

చిత లేఖనము 

నది మహమదీయ సీరాణము. 
వ్ - 

గోలుకొండ, బీదరు, అహమ్మద్ నగరము, 

హెదరాబాదు, ఓరుగల్లు, చెన్ననగరములలో 
బహమనీ రాజులమొక్క_యుు, నైజాము కర్ష్నా 

టక నవాబుల యొక్కయు మరీదుల్క, మోనారుల 

సౌందర్యం లోచనగోచర మవుతుంది. 

ఆంధ్రులు వలసపోయిన బర్హా జావా, 

బోర్నియో మొదలైన (పదేశములలోగూడా 

ఆంధ)క శానై పుణ్యం ఆ పరిసరముల కనువైన 

స్వరూపం దాల్సి-(పతిభావంతంగా ఛాసిస్తున్నది! 

చిన్ని వెన్నెలకందు వెన్నుదన్ని సుధాబ్టిం బొడమిన చెలువ తోయిట్టు మాకు 

క 'రహియిట్ట జ్మతగా(శ్రముల రాల్ల 

ననవిల్తు శాస్త్ర 

రగించు విమలగాంధర్వంబు విద్యమాకు 

ఫు మినుకులావ రించు పనివెన్నతోడం బెట్టినది మాకు 

వయమేధ రాజసూయము లన "బేర్చడ్ల సవనతం(త్రంబు య. a 

గనకనగనసీమం సల్పవృతములనీడ6 బచ్చరాచట్టుగమి రచ్చపట్టు మాకం 

బద్మసంభవ _వెకంఠభర్లసభ్గలు సాముగరడీలు మాకు గోశ్రామశేంద. 
అల సాని “పెద్దన. 

ర ఇ 
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“సంగీతము, నజ ఉవకళలు. 
విషయ సం[గహము 1 వేదమందు సంగీత 

(ప్రసక్తి: ప్రాచీన తమిళ (గ్రంథములందున్ను, భరతనాట్య శాస్ర 

మందున్ను సంగీతమును గురించి చెప్పిన విషయములు ; శార్డ 

' దేవుని సంగీత రత్నాకరము ; . కర్ణాట సంప్రదాయము శాత 

వాహన కర్ణాట సంప్రదాయమే ; 1650 నాటి రామయామాత్యుడు 

: ముఖ్యాచార్యుడు ; అహోబల పండితుడు, 24 (శ్రుతులు, 12 

'స్వరములతోనే మేళకర్తరాగముల నిర్మాణము ; సోమనార్యుడు, 
హీంద్రనివాసి1609 రాగవిబోధరచించినవాడు, జనక 

ఆంధుిడై న దీక్షితుని 
రాజమ 

జన్యరాగములు నిర్ణయించినవాడు ; 

వంశము దక్షణ దేశములో 

మేళకర్తల నిర్మాత, క్షేతయ, త్యాగరాజు, రామదాసు, తాళ్ల 

పాకవారు; ఈ నాటి సంగీత విద్యాంసులలో (ప్రఖ్యాతి పొందిన 

అంధులు---. 

నాట్యము * భారతీయ నాట్య కళాభివృద్ధికి అంధు9లు 

మొదటి నుండిన్ని తోడుపడినవారు ; నందికేశ్వరుని అభినయ 

దర్పణము తెలుగువారిది. దక్షిణ దేశమందు భరతనాట్యకోవిద 

అయిన 'దేవదాసీలందరును ఆంధులే శ నాట్య లక్షణము---. 

ఉపకళలు ?__తోలుబొమ్మల నాటకములు ; నాటక 

"ములు ; యక్షగానాలు, తెలుగు నాటకాలు (ప్రారంభము ; నేటి 

నాటక కళాభివృద్ధి ; అలంకార'-వస్తు నిర్మాణము. 

సీనీమూ కళ :___ 

(గ్రహమైన కళావిశేషము ; 
చితకళాదర్శకుని (ప్రాధాన్యము ; 

తారలు ; కథా పాముఖ్యము ; చిత్రగ్రాహకత్వము ; శబ్ద 

(గాహకత్వము ; కథలను గురించిన విషయములు ; పౌరాణిక, 

చారిత్రక, సాంఘిక చిత్రములు : తక్కిన భాగస్వాములు, వారి 

కళాదక్షత ; నేటి ఆంధ) నీసీమా కళోపాసకులలో విఖ్యాతి 
పొందినవారు. 

నవీనకళ, అన్ని కళలయొక్క సం 

ఇందు భాగస్వాములయిన కళాదళ్తు 

అ 

రతీయ నాగరికతా (పారంభస్థితినుంచిన్నీ అన్ని 

కళలు వృద్ధిపొందుచున్న వని మనము. ఇదివరకే. గమనించి 

యున్నాము, జేదములందు సంగీతమునుగురించిన్నీ , 'సంగీత 

వాద్య విశేషములను గురించిన్నీ న్వూక్తములున్నవి, సామ 

చేరు పొందినది ; వేంకటమవి 7౧. 

నిసీమా నటులు; 

వేదకాలమునాటికి సంగీతము . వూ క్తిగా వృద్ధిపొందినది, 

బుగ్వేదములో దుందుభి, ఆడంబరము, భూమి దుందుళి 

వనస్పత్కి ఆఫవూలు మొదలైన మద్దాల విశేపాలున్ను కాండ 

వీణ కర్క_రి బాకుర మొదలైన ముఖవాద్యములున్నూ 

చెప్పియున్నారు. యజుశ్వేదకాలములో సంగీతశాస్త్రము 

వృద్ధిపొంది సామగానము వేయు నిధానము, రాగములు, 

శ్రుతులు తాళములు మొదలై నవి చర్చించబడినవి, 

పీటకములలోనుు జాతక కథలలోను, వ సి. 

గాధలలోను సంగీతమునుగురించి సంపూర్ణముగా (పస్తావింప 

బడినది, (క్రీ పూ. £00 సంవత్సరములో రచింపబడిన బుక్ 

చ్ 

ప్రాతిశాఖ్య అనే (గ్రంథమునందు ' సష్పస్వరముల్కు మందర, 
మధ్యము. తార స్థాయి 'భేదములున్ను చర్చించబడినని. 

రామాయణములో జతుల్కు రాగములు వీణాది వాద్య. 

విశేషములు-= ఖేర్కి దుందుభి మొదలై నవ్కీ మహాభారతములో 

స్ప ee గాంధార (గ్రామము వర్ణి రి ంపబడియున్న వి, 

ఫఃబాదల్ అనే తమిళ (గంభంలో కొన్ని 'స్వరాలను 

“మాల్ లి అనే వాద్య విశేహిన్ని గురించిన్నీ 

వీణ్క యాల్, 

అందులో సంగీతశా స్త్ర 

గరించిన్నీ న 

చెప్పబడియున్నది శిలప్పదికారంలో 

"వేణు, మృదంగము చెప్పబడినది. 

మును గురించి ఇవ్లూ స ప్పసరములు రాగములు ఆ స్వర 

ములకు పేర్లు 'చెప్పబడియున్న వి, అనే జైన 

(గ్రంథంలో సూర్య తమిళసంగీతాన్చి గురించి చర్చించబడి 

వున్నది, సము(ద్రగుస్తు ని నాణొము ను వీణ చెక్క.బడవున్న ది. 

ఫూర్వము మన భఛరతఖండమున అభివృద్ధిచెందిన కళలలో = 

సంగీత మొకటన్న విషయము మళ్లీ చెప్పనక్కర 'లేదుగడా! = 

దివాకరం 

ఆం|ధ్రజేశములో పురాతన (గ్రంథాలైన హాలస ప్పశత్కి 
బృహత్కథ "మొదలై నవానిలో "సంగీతము, వాద్య విశేహ 

ములు మొదలై నవానినిగురించి. వరి ర్లింపబడియున్న ది, ఆంధ : 

శిల్ఫులు రచిరచిన అజంతా చి త్రలేఖనాలలోన్సు అమరావతి, 
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నాగాష్ట్రకొండ, నోలి మొదలై న స్తూపశీల్చాలలోను వీణ 

కిన్నెర వేణు మృదంగము మొదలై నవి రచింపబడివున్న వి. 

(క్రీస్తు శకారంభ'కాలమునాటిక్కి ఈపని చెప్పిన ఉదాహ 

రణలవల్ల, చీతుహిమాచల పర్యంతము ఫూర్వ పశ్చిమ 

సము(ద్రతీరాలవరకున్ను ఈ కళ కొంచము తేడాలతో 

శాస్త్ర స్వరూపాలను 

పొంది విజృంఫించివు 

న్న దని మనము (గ 

హింప గలుగుచున్నా 

ము, ఆదిలో ఈ కళను 

శాస్త్రము (కింద చ 

రించిన (గ్రంథము భర 

తనాట్య శాస్త్రము. 

ఈ నాట్య శ్వా స్త్రము 

లోని 25వ అధ్యాయ 

ములో 'సంగీత శాస్తం 

మునుగురించి పపులము 

గా చర్చించబడియు 

న్నది, స్వరములు, (శు 

తులు, 

మూర్చృనలు జతులు 

విటినిగురించి చెప్పుచూ 

వీటి విధానములగురిం 

చికూణా చర్చించి 

(గామములు, 

ములోని కుదిమియావ 

లై పర్వతాలలో-ఒక 

రాతిెని సంగీతశా స్ర్రమును గురించి ఒక కాసనమును 

వెక్కించెను, అందులో స్ప స్వరములు (శ్రుతులు, "కాకలి 

నిషాదము మొదలైన అంతర స్వరాలకు సంబంధించిన (పస్తా 

వన ఉన్నది, ఇది దకీణాపభ 'సంగీతములోవుండే వెచి 

భరతనాట్య శా స్త్రము తర్వాత, బేవగిరిలో. 12 వ 

శతాబ్దిలో నివసించిన శార్ జ్రదేవుడు 

“తనగీతి యరవజాతిని పాటకులనుగా దిద్ది వర్షిల్లిని నాదబహ్మ 
(a అణు 

శ్రీ త్యాగరాజు 

మహోత్క్చృష్ట (గ ంథాన్న్ని రచించినాడు, ఈయన ఆనాడు 

భారత బేశమున వికసించిన సంగీత ' విధానాల స్థితి గమనించి, 

పరిశోధించి తన (గ్రంథమును (వాసినాడు. ఆ రోజులలో 

సర్వ దకీణాపథానికి మహారాజాధిరాజై, తన దివ్యఛ క్రంతో 

దళదిశలకూ నీడనచ్చిన కాక తిగణపతి సార్వభె ముని కొలువు 

కూటములో ఈ 

శార్: బ్రదేవుడు ఉండే 

వాడని "తెలియవస్తు 

న్నది, గణపతిరు(దుని 

సేనాధిపతులలో ఒక 

డైన కాటయరు దు 

డు పాలంపేటలో 

రామప్ప చేవాలయ 

ము నిర్మించివున్నాడు, 

ఆ యాలయములో 

మహానటుని తాండవ 

విధానాలు - అప్పర 

స్వ 
రూపాలు వీణ మృ 

దంగాది వాద్య విశే 

ఆంగనానృత్య 

పౌలు | నాంగుచేసే 

వారి చి తాలు చి తిం 

పబడినవి. వారి శాస 

నాలలో=58ఉఓ . నియో 

-గాలలో= ఈ క గాభిజ్ఞ 

లందరూ డఅఫివర్తి ంప 
ea 

బడి యున్నారు, వా 

ర్క్బ్ద దేవుడు అత్యంత 

పురాతన కాలంనుండి 

వస్తున్న సంప్రదాయ జనితములైన సంగీత సిద్ధాంతములన్నిటి 

గరించిన్నీ చర్చించివున్నాడు, అతడు దక్నీ 

ణో త్తర సంప్రదాయములు రెంటినీ సమన్వయము చెయ్యా 

లనిగూడా (ప్రయత్నము చేశాడు, 

అయినా, 

కర్నాటక. సంప్రదాయమంయే ఏమిటి ? - ఆంధ్రశాత 

వాహానుల కాలంలో జె త్తరాహ సంప్రదాయానికి కొంచెం 

సంగీత రత్నాకరమను - తేడాగావుండిన దాకీణాత్య విధానానికి శాత కర్నాట 
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ఈ కర్నాట సంప్రచా 

యానికి రామామాత్యుడు ము
 

ఖ్యాచార్యుడని మనము చెప్ప 

వచ్చును. ఈయన 1650 

(ప్రాంతమున విద్యా నగరేం 

(దుల కొ లువుకూటమున ఫూ 

జింపబడినవాడు. ఆరువేలని 

యో) (బాహ్మణుడు, తోడ 

ర్మల్ వంశజుడు, తిమ్మా 

మాత్యుని పుత్రుడు. "అభినవ = 

ఛరతాచార్యుడ నే విరుదుగల 

దు స్వరమేళ కళానిధి అనే 

సంస్కృత గ్రంథాన్ని రచించి 

. వడ్డము స్వరకల్పనకు (ప్రథమ 

'స్వరమని నిర్ణయించి దకీణ 

దేశమునందలి రాగములను 

| శుద్ధము చేసి) రాగలతణము 

లిచ్చి కర్నాటక సంగీతానికి 

. (శ్రుతిగా జీసుకొని రాగములు 

నాటికే వీణాది వాద్యస్వ గానకళావిశారద, (ప్రొఫెసగ్ ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు. 

విజయనగర మహారాజ గానకళాశాల (పిన్సిపాలు 

వచ్చినదని నిశయింప వచును, ్చే త! సె (శుతులకన్న ఎక్కువ (ప్రస్తావించలేద్దు, ఈయన వీణమెట 
= శ య 

baa స 

మన తెలుగు (గ్రామమైన అపకోబలమున పుట్టినవాడే నుసరించి స్వరకల్పన చేసినాడు, 

చను వెప్పబోవు ఈ అహోబలపండిశుడు. ఈ 

కుడు సంగీత పొ టం న వీని శిష్యుడైన పుండరికవిఠలుడు కర్నాటక 

క కాత అన్య క లం రాయను లనాల తనం కందిననది జ ఆ 

| మూల(గ్రంథంగా రచించినాడు. అహోబలుని రాహ సంప్రదాయంలో స్టానికమైన సంప్ర న్ 

మఠంలో 24 (శ్రుతులున్నవి, కాని తన రాగాలలో, 12 కున్ను పరషశ జనితములైన a 
స ర చేశ జనితములైన మోగల్ పారశీక రీతుఆకున్ను 
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ఇ 
నంగతము- - 

ఆంధదెళ నుందలి సంగీత వాద్యములు 

ల్ 

0 

(MA NV 

cE ౪ 5 3 
శ | మ 
(స ణా, 

Ca 

త్య 

1 
న. 

ళ్ అతల 

D 

హాదా. కందాయ నాని a 

జ. 

_ 

1. వీణ. 4 డోలు 7. కంజిర.' NN | 

2, మృదంగము శ్ర. సనాయి 8. హార్మోనియము 10. పిల్లనగ్రోవి సహ్య య 

9. తంబుర ఎ 6. తాళంచిప్పలు 9. తబల 

కలగలపుగలిగ్సి ఆందులో వివిధమార్లాలవారికిన్ని వాలా స్సులో, గంభీర మైన మృదుమధుర శై లిలో---స్వరములు, 

కలసాములు సంభవించినప్పుడు మహామేధాసంపన్నుడని వాద్య విశేషములు మున్నగు వాటిని చర్చిస్తూ (వ్రాసెను, 

-శీరుపొందిన పుండరీకవిఠలుని అక్బరు తేన ఢిల్లీ నగరా జనకరాగములనీీ జన్యరాగములనీ నిర్ణయించిన దితడే ! 

నికి సగొరవముగా తీసుక వెళ్ళి ఈ వివిధమార్లములు 'సమన్వ 
| 

ఇప ౪కి గ మ పధ ని (సృ 

యము చేయుమని అతేనినివే డెను, 
Mr) UN UV) UY) ry) TV ON! 

కరా టక “సం[పదాయానికి ఇంకొక మహాగోపురము 

ఎ వరమ ప్ర 2, ఉం జ తిల 22 డీ 
సోమ 'నార్యుడు3 రాజమేాం[ద్రవర వాసి; 1609 లో రాగ 

విబోధి అనే (గ్రంథాన్ని రచించెను. pon (ప్రఖ్యాతి ఇది అహోబలుడు మొదలై న వాగ్గయుల మతము నను 

గన్న సంగీత పాఠకుడు, తన (గ్రంథాన్ని -ఆర్య ఛభంద. 'సరిఠదిన శుద్ద స్వరావళి, 
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ఆంధ సర నస్వము 

అంధ్ర) దేశమందలి 

సంగీత వాద్యములు 

“వేణు 

మోర్సింగ్ 

బాకా 

బూరా 

జలతరంగిణి, 

ఫిడేల్ 

సనాయి 

డమారము 

కవినాథుడ నే నియోగి (బాహ్మణుడు రామామాత్యుని 

అన్నయైన లక్షుణామాత్యుని కుమారుడు, ఇతనికి అభినవ 

భరతాభార్యుడ నే బిరకుదుకలదు, శార్ బదేవుని రచనకు 

వ్యాఖ్యానము చేసినాడు, ఇమ్మడి దేవుని ఆస్థాన పండితుడు. 

దకీణాదికి వెళ్లిన తెలుగు వంకియులలో దీక్నీతే వంళము 

ప్రసిద్ధికెక్కినది. ఆ వంశపువా డైన గోవిందదీకీతుడు 

ఛెవ్వప్పనాయని కాలంలోవుండి అతని పుత్రుడైన అచ్యు 

తప్పనాయనికి కూడా మంత్రిగా పనిచేసెను, గోవిందదీవీ 

తుడు సంగీత సుధానిధి అనే లకుణ (గ్రంథము (వ్రాసినట్లు 

గాన కళా పోషకులు ఇప్పుదురు గానీ అర 
చన లభ్యపడుట లెదు, 

"వేంకటమఖి ఈయన 

చివర కుమారుడు. 

వేంకటమభి కర్నా 

టక సంప్రదాయానికి 

ఇంకొక మహా గోఫు 

రము నిర్మించినవాడు, 

చతు రం డి (ప్రకాళిక 

అనే మహో(గంథ 

కర్త. 72 మేళ కర్త 

రాగాలను నిర్మించి 

'డానిలోనుండి జనక జన్య రాగాలను నిర్మించినాడు, జ 

చా బహుదుర్ కొమ్మ రెడ్డి. 

సూర్యనారాయణ మూర్తి నాయుడు. 

కర్నాటక సంపదాయ దివ్యబేనాలయానికి వేరొక్క 

మహాగోపురమును నిర్మించినది 'క్నత్ర్ణుడు. ఈయన విజయ 

రాఘవనాయని కొలువ్రహళూాటము లోనుండి ఉత్క్భృస్థములై న 

ముషగోపాలపదములను అనేకము రచించను భాషా 

మాధుర్యంలోే రాగకల్పనలలాలే తొళగతులభోే 'శ్యేత్రయ్య 

పదాలు. దివ్యలోకాల విహరించునుగాని జేరెకటిగాదు. 

'శ్నేతయ్య త్యాగరాజునకు గురువువంటివాడు. 

'క్నతయ్య తరవాత కర్నాటక సంప్రదాయానికి నార్దవ 

మహాగోపురము కట్టిన పరవ భాగవతో త్లముడు శ్రీ త్యాగ 

రాజు. ఇతడు శొం 'వెంకటానుయ్యగారివద్ద సంగీత 

మును అభ్యసిం'గెను, గురువుద్యర 'తొరక 'నామోపడేశం పొంది, 

ఆయన ఆజ్ఞ చేత ఒకల కష 

ఇరవైయైదువేల రామ 

“నావుము (వాసినాడు, 

గాయక శిఖామణియె నా 

మనామాంకితాలై న కగు 

లౌనీకము రచించినాడు. 

సునచెప్పబడిన వా 

యశకారులేకాక్క పరమ 

భాగవతో త్రము డైన రామ 

దాసు, వెంకటాచలపతి వ. వాద్య ప్రవీణ 

భక్తుడైన తౌళ్లపాక చిన్న శీ కీ. శే. అక్వధాటి రామమూ ర్తి 
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మార్దంగికా(గ్రేసర 

శ్రీ పొట్లూరి వీరరాఘవయ్య చౌదరి. 

య్య, మోనాకీ ఉపాసకుడైన శ్రీనివాసుడు (ప్రసక్ష 

రాఘవము రచించిన . జయదేవుడు, సీనయ్య, కోసల 

ముద్రతో కావ్యాలు రచించిన "శేషయ్య, వీరభద్రయ్య, 

పాొరిజా తాపవారణం రచించిన మాతృ భూతయ్య, వీణ 

"కాళవా సయ్య, "శెరుమాళ్ల య్య బాలాజీపేట వెంకటా 

మయ్య అయ్యభాగవతార్కు _ కుప్పుసామయ్య,  చౌకం 

సీనయ్య, దొరసామయ్య, శేపాదల ఫాగవతారు నారా 

యణతీ ర్థులు స్వయం(ప్రకాశయతీంద్రులు సారంగ పొణ్కి 

"వెంక(టూామశాస్తులు మొదలైన “తెలుగు వాగ్గేయకారులు 

=జగ(త్పసీద్ధి గన్న వారు అనేకులుగలరు. 

(శ్రీ జి, పెడిస్వామి సోదరులు. 

ఏ4 

Te. Ts, er be Gael 
ఉల 

కుల శేఖర "పెరుమాళ్టు ముద్దు సోమయ్య, చిననోమః 

య్య _దీపీతులు . సాహస్టీమహరాజ్యు శ్యామశాస్తు)లు 

మొదలగువారు తెలుగువారి శిష్యులే, తెలుసభావ. నభ్య 

సించ్చి కర్నాటకసాహి త్యానికి (కొత్త వెలుగు దిద్దిన “పెద్దలు, 

"తెలుగుదేశం సృృజనాశ _్లిగలిగిన భూమి. తమిళ 

దేశము “తెలుగువారు స్పష్టించినదానిని దాచుకొను “మ్యూజ్ 

యము వంటిది, ఇప్పుడు తెలుగుమాగాణి సృజనాశే & 

తగ్గి తెలతెల పోవుచున్నది ! 

మహాభాగులై న శ నారాయణదాసు, వెంకటస్వామి 

నాయుడ్కు సంగమేశ్వరుడు హరి నాగభూవణం, పారు. 

కే శ్ర తుమరాడ సంగిమె మశ్వర శిస్రి, 

వీణాచార్యులు, పిఠాపుర సంస్థాన గాయకులు. 

పల్లి రామకృష్ణయ్య మొదలగువారు, లోకో త్తరపురుహులైన 

మన ఫూర్వుల (ప్రతిభకు దిద్దిన వన్నెలు! 

చిత్తూరు సు బహ్మణ్యంపిళ్లు నండూరి సింహా హా(ద్యష్పలా 

బార్దు (కోవి సత్యనారాయణ, వారణాసి బలరామయ్య, 

సుబ్రహ్మణ్య దేవర, పర్వత నేని వీరయ్యచాదరి, పీనాకపాొతణి, 

పొట్లూరి వీరరాఘవయ్య చౌదరి సు సుసర్ల నాగేశ్వరశ్యాస్త్రీ, 

సుబ్బయ్యగు ప్ప ఫ్ర "వంక కేశ్వరులు నోరి నాగళూసణం 

శిష్ట కుమారస్వామి, వాల్మీకి శ్రీహరి? ద్వారం నరసింహా 

a గున్న య్య, చల్లపల్లి పంచనాచదేళ్వరశా స్త్రీ, అచ్యుత 

రామీశాయ్ర్రీ? సుసర్గ గంగాధరశామ్రీ, పోతులూరి" వీర 
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ఆంధ౨సర్వస్వము 

రాఘవయ్య, అశ్వధాటి రామమ్వూర్టి, కోలంక వెంకట 

రాజ్యా శర్మసోదరులు వారణాసి ఘంటయ్య, కూచిభొట్ల 

వంక కేళ్వథ్ల అట్లూరి వంక టేశ్వన్ల, రంగాచారి, పిచ్చిహరి, 

శీత సోదరులు గుంటూరి నాగులు, “పెడిస్యామి సోదరులు 

ముదనూరి వెంకటావు డొక్కా శ్రీరామమూూ ర్ట చెర్ల 

సూర్యనారాయణ, వరదాచార్యులు పసుమర్తి కృష్ణమూ ర 

మెదలైన (ప్రజ్ఞావంతులు మన ఆంధధ్రదేశమున వున్నారు. 

విజయనగరంలోని మహారాజూవారి సంగీత కళెశాలలో 

అజూడవారివదు, బెజవాడలో పారుపలి రామకృన్థ్యయ్య గారి 
జా q య 5 ) 

వద్ద, బందరులో హారి నాగభూవణము గారివద్దు మద్రాసులో 

ఈమని | బహ్మయ్యగారివద్ద సంగీతము నభ్యసించువారు అనే 

కులున్నా రు. రాయలనీమలోనూ "పెద్దపెద్ద 'సంగీతశ్యా స్త్ర 

పారంగతులు విద్యార్థులకు శిషణనిచ్చుచున్నారు. సాధా 

రణముగా ఆంధ్ర దేశమంతటా సంగీతము వెప్పు ఆచార్యు 

లున్నారు. 

న్ రాల్టరంగించు విమలగాంధర్వ "విద్యను నూత నమార్షాలు 

పట్టించి ఆం(ధ్రకళాయోపహకు నూత్నాలంకారాలు సృష్టించి 

'సమర్శ్చించవలసియున్నది ! 

నాట్యము 

మూశవళేవా ఫౌందర్యము, సౌస్థ్రవమ్యు సర్వాంగ సంచ 
లన -సౌకుమార్యము నాట్యమునం దే వ్య_క్షమవుతుంది, సంగీ 

తానికి కవిత్వానికి మనుష్యుడు గొంతుక నుపయోగి స్తే 

నాట్యానికి యావచ్చరీరాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాడు, అద్భుతే 

మైన మానవశరీరముయొక్క_ కదలిక, లాలిత్యము ఇట్ల 

కొమ్మల కదలికకు సెలయేటి వంకలక్కు తెలిమబ్బుల నడ 

కకు సరిపోతుంది, గంభీరమెన కదలిక నయాగరా జల 

పాతానిక్సి ఉత్తుంగతరంగాలకు దా 

వాగ్నికి సరిపోతుంది. మనుష్యుడు 

తనలో వుండే ఉాత్తమళత్వం తన చేసా 

ముయొక్క_ కదలికమ్యూతాన (ప్రదర్శిం 

చగలడంటే, అది మహో విచ్శితసృష్టి 

యనిమ్మాతేము చెప్పవలసి యున్నది. 

నాట్యకళ కు చిత్రలేఖనము, సంగీత 

మ్కు కవిత్వము వాస్తు ముఖ్యాంగ 

ములై నవి, సంగీతములోని రాగముల 

(పసారమును శరీరము, ఆంగముల 

కదలికలలో ద్యోతకం చేస్తాడు, గాన 

శ్యాస్త్రములోని. తాళము నాట్యము 

లోని పొదగతులలో కనపడుతుంది. 

నాట్యముద్వారా వ్య క్రమం చేసే భా 

వము కవిత్వము; నాట్యమునకైై "వేయ 

వలసిన వేషధారణ శిల్పము$ చిత 

"లేఖనము, నాట్యము చేయు రంగస్థల గ 

నిర్మాణము వాస్తు శాత ఫూరితము. 

ఈలాగ్కు నాట్యము సర్వకళ లనూ ముఖ్యాంగముల 

(కింద చేసుకొన్నది శాబెసీ విముఫతో తర కారుడు ఒక 
యలు ర్ నొ 

కళకూ వేరొక కళళూ అద్బుత మెన మతి వున్నదని వ్య క్ట 

పరచినాడు. _ శిల్పము శేర్చుకొనువాయ నాట్యము "నేర్చు 

కొనవలెను, శిల్సానికిగాని, చి తానికిగాని ముఖ్యము మానవ 

ఆకృతి. మనుష్యుడు నాట్యం చేసేటప్పుడు ఆనందంతో 

కూచిపూడి భరతనాట్య బృందము 

నట as NR b 

శ్రీ వేదాంతం రాఘవయ్య మొ॥వారు. 
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కదిలే టప్పుడు అతని చేహశోభ సం | 

పూర్త గా గోచరిస్తుంది. నాట్యానికి 

ముఖ్ల్యా( ప్రాణము సంగీతము, 'సంగీతీము 

నకు ముఖ్య (పొణము కవిత్వము, 

కవిత్వానికి ముఖ్య (పాణము శిల్పము, 

ఇదే ు చెప్పబడిన ఒక లలికకళక్కూ 

మరియొక  లలితకళకూగల సంబం 

ధము. జగత్తుయొక్క_ కదలిక్సే జగత్తు 

లోని వర్ష సౌందర్యమే, సృష్టిలోని 

మూరి స్వరూపమే విశ్వంలోని 

పరనూద్భుతభావమే జక మహానాట్య 

మని మహర్జులు నెలవిచ్చియున్నారు. 

ఆ మహానాట్యమును సంధ్యానకేశ్వ 

రునిగా భావించ గలిగినారు, 

నాట్యమునందు అంధులు అతి 

పురాతనకాలంనుంచిన్నీ ప్రసిద్ది కెక్కిన 

వారని మన శిల్పాలలో స్పష్టంగా 

గోచరిస్తుంది. భారతబేశములో (ప్రసీ 

"కక్కిన ఈ కళకు దాని జ "న్నత్య 

మునకు ఆంధు)లు భాగస్వాములు, 

నందికేశ్వర విరచితమైన నాట్య 

ఫుదని కొందరు పండితులు వాదిస్తారు. 

భర తాభార్యుడు ఆర్యడని కొందరు 

శ్రా" తరాహప ండితులు వాదిసు స్తున్నారు. 

అజంతా చిత లేఖనములో అనేక 

నాట్య చరమ న్నన నుక ఆంధీ బాలికల భరతనాట్య (ప్రదర్శనము. 

వతి, భట్టి పోలు గోల్సి నాగార్జున 

కొండ్రు ఘంటసాల మొదలై న ప్రజేశాలలో దొరికిన రంగస్థ ల నీర్మాణమువంటీ దే శీలప్పదికారములోనీ రంగ 

జహాభంగిమలు నాట్యశాత్ర్రము తెలియనివారికి స్థల నిర్మాణము, ఈ రంగస్థల నిర్మాణవర్షన అధర్వ చేద 

వ్యక్తము కావు. నాట్యశాస్త్రము "జేదకాలంనుంీ ఊన్న నందు గూడా వర్ణి ౦పబడి యున్నది. తోటల, నాన 

దనుట కుదాహరణలున్నని, తమిళ (గ్రంథమైన శిలప్పది ణమున నిపుణులైన ఆంధ్రులు, దా&ీకాత్యులకు ఈ 

“కారములో నాట్యశాస్ర్రము వర్షి ంపబడి యున్నది. శాస్త్రము -సేర్చిరనుటకు మనము ఏమియు 'సందేహింప నవ 

భిలప్పది కారములోని నాయికా నాయకులు జా త్తరాహ సరము 'లేదు* 

నామములు గలవారు, నోపాలుడు, కణ్ణక్కి సంగితమునందు నందిేశ్వర విరచిత మైన అభినయదర్చ్పణము పూర్తిగా 

ఆరికేరన మాధురి, భరత శాస్త్రములో" ఇప్పబడిన “తెలుగు వారి సొమ్ము ఇంతవరకును అభిగయదర్శణము 
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'తంధ్రసర్వస్వము 

"తెలుగులిపిలో తప్ప -నేలిపిలోను దొరకలేదు. 

దొరికిన (గ్రంథాలన్నీ యు ఆంధ దేశములోని వే, ఆంధ 

"దేశములో గాట్యకా స్త్ర (ప్రసిద్ధులైన పండితులందరూ ఈ 

శాస్త్రమును ఆమూలా(గంగా వప్ప జెప్పగలరు, 

ఇంక 

మధ్య యుగమున ఆంధులు దతణాది వారికి ఈ 

శాస్త్రము నేర్చిరనుటకు అనేక నిదర్శనము లున్నవి, మన 

కూచిపూడి లాంటిదే వారి ఊతుకూడి, వారు నాట్యము చేసే 

నాటకాలన్నీ “తెలుగు నాటకాలు, దకీణదేశంలో 

దేవుడికి నాట్యంచేసే దేవదాసీ లందరూ తెలుగు పదా 

లనే నాట్యం చేస్తారు. అఫీనయము(ద్రలు గతులు 

ము-కాయింపులు “మొదలై నవి "తెలుసరీతులే, 7 వ శ, నుండి 

11 వ శ వరకూ వలస వెళ్ళీన "తెలుగు (బాహ్మణులే 

నంబూదరీలు. ఈ నంబూదరీల్కు మళయాళీలకు తెలుగునాట 

ప్రసిద్ధి "కెక్కిన నాట్యాన్ని చర్పినారు. ఆ నాట్యము 

ఆ చేశ కాల ప్నాత్రముల ననుసరించి కొన్ని కొన్ని (కొత్త 

మార్పులను పొందినది. దానినే కథకళి 

మంటారు. ఆంధ్యలు సవద్వీపము బలిద్వీపము సువర్ణ 

ద్వీపము అమరావతీ ద్వీపము "మొదలై న (ప్రాంతేముల నున్న 

ప్పుడు ఆ(పాతములలో తమ కళను “పెంపొందించిరి. 

సంప్రదాయ 

ఛావ రాగ తాళ యుక్షములను ఖారతీము అంటారు. 

నాట్యము నృత్యమనిన్నీ) నృత్తమనిన్నీ శిండు రకాలు, 

భావాన్ని వ్య క్షపరచ డానికి నృత్యము 5 భావ రహితమైై 

అలంకార 'దేశమ్యాత్ర స్వరూపమైనది నృలత్తము ఈన్ఫరత్త 

మున్నూ శెండు విధాలు : తాండవము లాస్యము, ఉద్ధ ఫే 

మైన భావాలను తెలియ చేసేది తాండవము 3 ఒక 

కావ్యాన్ని అభినయించేది నాట్యము, అఫినయించే 

భావాలు నాలుగు విధాలు, (1 ఆంగికము (2) వాచ్యము 

(8) ఆహార్యము (క) స్వాత్త కము. ముఖ్యాంగములై న 

నేతులు తల; ఉపాంగాలైన కళ్ళు “పెదవులు (గీవము ; 

(పత్యేకాంగాలై న 'బేహము (వేళ్లు పాదములు మొదలగు 

వానియొక్క_ కదలిక అంగాభినయము, రా” అని పిలచుట 

తలనూపుటతో, చేతుల కదలికతో, కళ్లు కదపుటతో, 

సహా స్పకలాలతో తెలియజేయవచ్చును. కొన్ని సమ 

యాల “నేర్చరచుకొని అసంయుత్కే 'సంయుత హస్తాలను 

అభినయమునకు ముఖ్యాంగాలను ఏర్పాటు చేశారు. 
మాటలో, మాటకిచ్చిన ఉదాత్తానుదాత్తాలలో, మాట 

నుచ్చరించే విధానంలో, వాచ్యాఖీనయమున ఒక్క రానీ 

అనే పదాన్నిభ క్లితో భయంతో 

డ-చ్చరింప వచ్చును, 

అనేకరకాలుగా 

నటకుని యొక్క భావము తానుభరించే వన్రములోను 

ఆభరణాలలోను చూపించడం ఆహార్యాఖినయ మంటారు, 

దీనికిన్నీ శిల్పసనుయ 'మేర్చరుపబడినది. ఎర్రగుడ్డ కోపాన్ని. 
నల్లగుడ్డు దుఃఖాన్ని, తెలుపుగుడ్డ 'స్వచృతను "తెలియజేస్తవి, 

వంగపండుభాయ నివేదనను తెలియజేస్తుంది. విలాసం 

కోసం ఒక విధమైన నగలు ధథరిసాము. ఉఊదోగ్యం 

కోసం వెళుతూ ఒక రకపునగలు భరిసాము. ఇంటో ఒక, 
౧ హి య ॥ 

రకపు చేవం. ఈ తేడాలే అహార్యాభఖినయములలో 

నున్నవి. కళ్లు, (వేళ్ల కదిలికలు సాత్త్వికాభినయము, ఒక 

సంవూర్ల భావాన్ని తెలియజేసే చేవాభంగిమ, వాస్త 

ముదల్కు సౌదగతి కర్ణమని వ్యవవారిస్తారు. 

కర్ణములు 108 ఉన్నవి. కొన్ని కర్ణములుకలసి అంగహో 

రమనుతుంది. చేటికాలంభో ఆంధి) దేశములో నాట్య 

శాస్త్రము అడుగంటిపోయినది. కంకంటి పొపూాజు తన 

ఊత్తరరామాయణములో  తేనకాలము నాటికి ఆంధ 
బేశముననున్న నృత్య విశేషములను ఇట్లు వర్ణించెను. 

ఇలాంటి 

లీ € బల 4 9699 జ త్రల్ర $ లిం చి ఆదిటపg అ అలి వతు, ల నీలి తల్లుల 

అభినయంబుల కోపు లరుచైన తీరుపుల్ 

వెలయగా *పదచాళి విధ మొకర్త 

లాగు మెనిరియు, సల్లిటియు *కత్రియు” బెస్క 
విలనీల్లు *జక్క_ణి” విధ మొకర్తు 

అలరి వినిపింప( బతిమెచ్చనంత నేడు 

రిరువు రెనమం[డు బదియాయుగురును ముస్ప 

దిద్ద రిరువది నలువురు హెచ్చుగాంగ 

బంతులై వంతులూని యయ్యింతులెల్ల, ” 

ఈయన 168 వ శతాబ్దము నాటివాడు. అప్పుడు ఆంధ్ర 

"దేశమున సంగీత నాట్య కళలు విజ్బంఫించినవి. మళ్లీ 

ఆంధ) లీకళాపునరుద్దరణానికి (ప్రయత్నం నన 

భారతదేశములో ఈ కళను తేజరిల్ల జేయడానికి పొటు 

పడుచున్న వారిలో ఉదయ శంకరుడు (ప్రథముడు ! 

ఆంధ  చేళమును ఆంధ్ర) నాటకకళాపరిపత్తువారు 

చింతా ముక(టామయ్య , వేదాంతం లఖ్నీ శ్రనారాయణ్య 

వేదాంతం రాఘవయ్య, వెంపటి సత్యనారాయణ, 

వ్ల 
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కుమారి నాళం అమృతం, 

జగన్నా థశర్మగాభ్ల (ప్రశేంసనీయమైన కృషి చేయుచు 

ఉపక 
_లణ కళలకు అనుంసబిడ్డలై, లలిత కళలను సర్వతో 

ముఖుంగా ఉపయోగించు కొన్న ---తోలుబొమ్మలు, 

నాటకములు, అలంకారవస్తు నిర్మాణము, (క్రీడా ప్రతిమ 

నిర్మాణము హారి కథలు పురాణపఠనము పగటి వేసాలు, 

కలంకారీ అద్దకము, రత్న కంబళుల "నేత, ఇం[ద్రజాలము, 

దొమ్మరి విద్యలు, ' భికుక వృత్తులు "మొదలైనవి మన 

జేళమునం దెన్నో ఉన్నవి, 

చిత్రలేఖనము నాట్యము, సంగీతము. కవిత్వము ఈ 

'నాల్లింటినీ తో లుబొమ్మల నాటకము తనలో ఇముడ్చు 

కొన్నది. ఈ తోలుబొమ్మల నాటకములు మన తెలుగు 

"దేశంలో సేకాకుండా మహారాష్ట్ర, 

తోలుబొమ్మల వంగ, మలయాళ, తమిళ దేశము 

నాటకములు అలో గూ డా వ్యా ప్తీలోనున్న వి, 

వీటి (ప్రారంభ దళ ఎలాంటిదో 

మనకు తెలియదుగాని, దల, “జ్లాలా ఫూర్వకాలమునుండీ 

(ప్రదర్శింపబడుచుం డెడివని ఇప్పవచ్చున్లు సాధారణముగా 

ఈ బొమ్మల నాటకములలో ఉపయోగింఛ్ధు తోలు 

ఖొమ్మలు తంజావూరి మహారాష్ట్ర రాజుల కాలంనాటి 

న్నారు. తొండవీకృష్ణు బీ. వి. నరసింహారావు 
సువానం "సత్యనారాయణ, రాజ్యల కీ, హోమవత్సి సిద్దా 
బత్తుని రాఘవయ్య గార్డు మొదలగు కళార్ధులు రసవిపాసు 

వులు ఈ శాస్ర వికసనానికై చేయుచున్న కసి వారి 

(పజ్ఞాపాండి త్యాలవల్ల ఫలించ గలదు, 

జి "త్తరాహకమైెన కథకళి మణిపుర సంప్రదాయాలను 

దామీణాత్యమైన కూచివూడ్కి ఊతుకూడ్కి తంజావూరి 

కథకళి సంప్రదాయాలను పరిశీలించిఅసలు భారతళా స్టో} 

ములో నిర(చించబడిన ఈ కళయుక ఉత్కష 

అవగతం టం. కం క టె 
కళౌససష్టల -పెని వున్నది! 

ఇప్పుడు చలనచిత్రకళా (పదర్శనాలలో భరతనాట్యము 

నకు అవకాశము కలిగిస్తూ కొందరు చి త్రదర్శకులు మొదలే న 

వారు ఈ కళను ఆదరించి ఈ కళలో _ప్రవేశముగలవారికి 

తగిన ప్రోత్సాహము కలుగ జేస్తున్నారు. ఈ విధముగా 

కొంతవరకు వెనుకబడిన ఈ కళ అభివృద్ది పొందుచున్న ది. 

ళలు 
వస్త్ర ధారణా అలంకారములు కలిగివున్న వి. దీనినిబట్టి 

ఈ కళ తంజావూరి మహారాష్ట్ర్రరాజుల కాలంలో బాగా 

అభివృద్ధి పొందిందని చెచ్చవచ్చును ! 

అప్పటికే ఊచ్చస్థితికివచ్చిన ఈ కళ్ళ అంతకన్నా (పొచీన 

మైనదేకదా ! ఇప్పటికీ ' తెలుగుదేశంలోనుు తమిళ బేశిం 

లోను, మలయాళ చేశంలోను ఈ నాటకాలు విశేషంగా 

(పదర్శిస్తున్నారు. వీటిని (ప్రదర్శించేవారు ఆరికాపు అనబడే 

మహారాష్ట్రిజాతి వారవడం చేత తోలంబొమ్మలు మహారాష్ట్ర, 
రు | వ “© 

జేశంనుంచి వచ్చినచేమోనని. శ్రీ మల్లంపల్లి సోమ శేఖరశర్మ 

గారు అనుమానిస్తున్నారు. కాని గోదావరి జిల్లా (ప్రాంతేపు 

(ప్రదేశంలో తెలుగుగొల్ల జంగం వంశాలవారిలో. తోలు: 

బొమ్మలు ఆడించేదారున్నారు, మా తాఠతగారుకల్లా[పగడ 

గంగరాజుగారుతోలుబొమ్మలు తయారుచేయడంలో సిద్ధ 

హాస్తులుగా వుండేవారు. ఆయను తో లంబొమ్మలవారికీ ' 

అవీక యమగానాలు రచించారు. ఈ విద్య నేర్చుకొన్న 

ఈ తో లుబొమ్మల వంశాలవాళరు తణుకు తాలూకా. 

పడమట విష్పక[రు చుట్టు(ప్రక్క_ల (గ్రామాలలో ఉన్నారు, 

వీరందరున్నూ శెలుగువాశే ! | | 
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ఆంధ్రసర్వస్వము 

సాధారణముగా తోలుబోమ్మలు మేక్క గొగ్రై జింక 

తో ళ్లతో చేయబడును. చిన్నచిన్న పాత్రల చిత్రాలు 

గొ తోళ్ల తోను, (శ్రీరాముడు మొదలైన టొ, రమ నాయ 

కుల చి,తాలు జింక్క దుప్పి చర్మములతో ను నిర్మించబడు 

చున్నవి. తోలును బాగా కుద్దముచేసి వాటిని బెగ్లుతో 

బొమ్మను (వ్రాస్తారు. ఆ గీతలనుబట్టి ఆ తోలును కత్తి 

రిస్తారు. వజ వైడూర్యాది రత్నాలున్నూ) బంగారపు 

పువ్వులు "మొదలై న అలంకారాలున్నూ సున్ని తే మైన చిన్న 

కత్తితో మధ్యమధ్య చిన్నచిన్న రం(ధ్రాలుగా కత్తిరించి. 

రచిస్తారు. ఇలా తయారైన బొమ్మపెని ఒకవైపున 

మాత్రమే కీవభులతోను రసాయన (ప్రక్రియలతోను 

తయారుచేసిన రంగులను చిత్రిస్తారు. దీనికిగూ'డా శిల్పులు 

శిల్పసమయాలను అనుసరిస్తారు. ఉ్నాత్తేమ పురుపల ణాలు 

మధ్యమ పురుషు _అధమ ఫురును లతుణాలు సాతాను 

గుణముగా వుంటవి, ఒకొక్క పాత్రకు నాలుగాదు 

(సమయానుకూలంగా (పదర్శించుటకు) బొమ్మలు 

వుంటవి, రాజ్యారూఢు డైన రాముడు, అడవులలో 

సంచరించే రాముడు వాలితో యుద్ద ంచేసే రాముడు 

ఈ విధంగా తయారుచేస్తారు. వీనిలో కొన్ని ఎక్కువ 

పనితనముగల బొమ్మలు వుంటవి. (పేతుకుల రసజ్ఞ తను 

బట్టి వానిని (ప్రదర్శిస్తారు. బొమ్మల'పె చిత్రకారుల పేరు 

కూడా కత్పిరించబడివుంటు౦దిం 

బొమ్మ అభినయించవలసి వుంటుందిగచా ! అభినయ 

సహెఖ్యంకోసం నాట్య సౌఖ్యం కోసం చేతులు కాళ్లు 

కదలికలు చూపీంచవలెను అందుకనే ఈ 

బొమ్మల భుజం దగ్గర, మోచేయిదగ్గిరా కదిలేటట్లు అతుకులు 

పడతారు. తెరమోద బోొను గలు"పెట్టి దాని వెనుక అఖండ 

దీపాలు వెలిగి స్టే చీకటిలోవున్న (పేకుకులకు ఈ బొమ్మలు 

'సజీవాలై, వ్వ క్తి్వ్వఫూర్షాలై శేజరిల్లుతాయి. తోలు 

బొమ్మలు (ప్రదర్శించడంలోమా[త్రం వీరు విశేసాలు చేస్తారు. 

వాద్యాలచప్ప్వుడు బల్లలచప్పుడు అధికమనవుతూ వుం 

'తెరమిోదికి శాయలలాగువచ్చి సంఫూర్ష రూపంపొందుతాయి 

చిత్రాలు, వేగగత్సి మధ్యమగతి చూపినా (పేతముకులకు 

ఆనందం కలిగేటట్లు చేస్తారు. శ్రీ పాత్ర వనుక (క్రీం 

పురుపుపాత్ర వెనుక పడవ తమ కంఠధ్వనిని Ges 

ఆవిర్భ వింపజేసి బొమ్మలను అభినయింప చేస్తారు. 

శిరస్సుల 
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తోలుబ్ొ మ్మల జట్టువారు సాహీత్యపరులూ, “సంగీత 

విద్వాంసులుగా నుండాలి. సాధారణప్రజక్ వీరి నాటకం 

ద్వారా విద్య అలవడుతుంది. 

వాల్డ్ డిస్పీ చిత్రాలలోని విచ్మిత్రతను వీరు అతిపురాతన 

కాలంనుంచీ నున ఆంధ దేశంలో (పదర్శిస్తున్నారుం రాత్రి 

భోజనంచేసీ కూర్చుంటే “తెల్లవా"రేవరకు 'సర్వరసాలను ఒప్పీ 

స్తూ నాటకమాడుతారు. వారికి యయగాన రామాయణము = 

భారతమ్సు కీర్తనలు కంఠస్థములే ! 

పల్లవ కాకతీయరాజుల 'కాలంలో-వారు యవద్వీపాదు 

నప్పుడు-అక్క_డకు తమ నాట్యముతో 
సాటు గోలుబొమ్మలనుగూడా తీసుకపోయిరి, జావా 

లాోీని తో లుబోమ్మల నాటక పద్దతులు మున నాటక పద్ధతు అ 

పునాదడిెనే ఉన్నవి 

లను జయించు 

(ప్రజాదరణ లేక ఈ నాట'కాలు పడిపోయినవి, సరియైన 

శిల్బశా సానుసారంగా తోలుబొమ్మలను రచించి ఈ 

“కాలానికి అనుగుణము.టైన నాట'కాలను రచింపజీన్సీ జావా 
ct గాము పద్దతిని సంగీతపు వాంగులు ర్ 

స (క 0 క స శన 

ముఖ్యముగా ఇది (ప్రజలలో విజ్ఞాన వ్యా పీ పీకి సుగమముగా 

తోడ్సడగ లద్యు రసస్టలకు స. సమహర్చగలదు* 

నాటక ములు 

నున (ప్రాచ ఇనక వులం స "కావ్యేషు నాటకం రమ్యం స 

అనీ ; అనీ * నాటకాంఠంపా 

అనీ పరి 

పరివిధాల "'నాటక(ప్రా 

శస స్థ్రమును వర్ణించా 

రు. నాటకాలను ద 

శ్య'కావ్యములనీ, (శ్రవ్య 

'కావ్యములనీ కండు 

రకాలుగా విభజిస్తారు. 

సప్రప్రష్టమ్యక డ్ర 
త్య యానందము నిచ్చు 

నవి కాబట్టి (శ్రవ్య కా 

మునకు 

6 -ట"కాంతం కవిత్వం 

[1 నాటరో బంగ వారక సాహిళ్యం ” 

శ్రీ వనారన గోవిందరావు గ్రీక్ ం లు దృశ్య కా 
నాట్యకళా వరిసత్ స్థావకులు. డ్ వ్యాలే అన్నివిధాల 



(ట్ 

రావుబహద్దూర్ బళ్ళారి రాఘవాచారి, Wis WD ఈ 

ఆనందమునిచ్చేవనీ, వినోదదా యకములనీ, విజ్ఞాన (పబోధక 

ములనీ చెప్పవచ్చును ! భావ-నాళే_క్లిగల కవిహృదయంలో 

పరిణామం పొంది కావ్యం ఉద్భవించినట్లు, ఖావనాశ క్రిగల 

నట్లునిలో అభినయము నాట్యపరిణామాన్ని పందుతుంది, 

భర తాచార్యులు నాట్యకశేబ్దమును సంకీ ప్పంగా “చానా 

భావేపసంపన్న ర నానావస్థాంతరాత్మకం, లోకవృత్తాను 

కరణం, 'నాట్యమ్ తన్మయాక్చతమ్ ; యాడయం స్వభావో 

లోకస్య సుఖదుఃఖ సమన్వితః, సో౭జ్ఞాదఖినయైర్యుక్తా 

నాట్యమిత్యభిధీయ లే స అని వివకించియున్నాడు, ఇంక 

నాటకాలకు సంబంధించిన చర్చ యక్క_రలేదు. 

"తెలుగునాట నాటకాలాడే విధానం తెలుగు నాటి 

ఈ రోజున 

“తెలుగు దేశమంతటా (పదర్శింపబడుచున్న నాటకాల'సంగతి 

మనము బాగా ఎరుగుదుము. 

ఈ నాటనాల (పదర్శనాలకోసం, మహాకవులు అనేక 

నాటకాల నుగురించే చెప్పుకోవలసి యున్న ది క్ 

నాటకాలను (వాసిరిః 

చాసు కూద్రకుడ్కు భవభూతి మొదలై నవారు నాటకాలు 
సంస్కృతంలో భాసుడు కాళి 

(వాసీనవారిలో అగ్రగణ్యులు. 

లము, మృచ్చకటిక నా _త్రీరరామచరి్ర "మొదలైన నాటకా 

లున్నూ (ప్రశేస్తములైనవే. కానీ మన తెలుగులో ఫూర్వ 

కాలంలో అఆంధ్రకవులు రచించిన నాటకాలేమిన్నీ లేవు 

వారి--(ప్రతిమ శారుంత 

| 

విధి భాగవతాలు యక్షగానాలు తో లుబొమ్మలాటలు--- 

ఇట్లాటివి కొండేవి ఈనాటికి మనకున్నూ అనేక నాటక 

ములు ఉత్తమంగా రచితములై వచ్చుచున్నవి. పాండవ 

విజయాది భారత నాటకాలను తిరుపతి వేంకకేశళ్వరకవులు 

రచించారు. (పసన్నయాదవము, గయోపాఖ్యానం ముద 

లైన నాటకాలను చిలకమర్సివారు రచించారు. చ్మిత్రనళీ 

యము మొదలైన నాటకాలను ధర్మవరము కృష్ణమాచార్యులు 

గారు రచించారు. బొబ్బిలి నాటకాన్ని కవిసార్వభౌమ 

కృష్ణమూ ర్హి శాస్త్రులుగారు_ హరిశ్చంద్రను బలిజేపల్లి లశ్మీ 
కాంతీకవిగారు, “వేణీ సంహారాన్ని వగ్ణాది సుబ్బారాయ 

కవిగారు రచించిరి ఇంకా అనేక నాటకాలను అనేక 

మహాకవులు రచించివున్నారు, వీటిని ఆంధ్ర దేశమంతటా 

(పదర్శిస్తున్నారు 5 (పద ర్భించారు, 

ఇంగ్లీషు 'నాటకకంపెనీలవారు మన బేశములో కాపురం 

వున్న ఇంగ్లీ పువారికోసం బొంబాయి కలకత్తాలలో పదర్శించే 

వారు. వాటినిచూచి ఆ పద్ధతుల ననుకరిస్తూ పారసీక 

కంపెనీలు కొన్పి తయారై పారశీక నాటకాలను ఆడటం 

(ప్రారంభించారు, వీరు మన (ప్రాంతాలకుకూడా వచ్చి 

నాటకాలు ఆడేవారు, పార్చీవుట్లతో వారి పొటలు, 

చిత్రవర్ణపు "తెరలు రంగవస్తు పరికరాలు, నటకుల విలువగల 

దుస్తులు తబల, హార్మోనియం వాద్యాలు "పెట్టి 

వాటికి ఒక 1కొత్త 'స్వరాహౌన్ని, సౌందర్యాన్ని కల్పించి, 

మన దృష్టిని ఆకర్ష ంపకేశారు. అదే పద్ధతులలో మన 

వారున్నూ నాటకాలు ఆడటం (పారంఫించారు. ఈ 

కృషిలో చెప్పదగినవారు ధర్మవరము కృష్ణమాచార్యులుగారు. 

వీరిని ఆంధనాటక 

వీతామహులనడం సము 

చితం. విజయనగరం 

ఆనంద గజపతి మహా 

రాజుగారి కొలువుకూట 

ములో సంస్కృతే నొ 

టకములు ఆడేవారట ! 

కందుకూరి వీశేశలింగం 

పంతులుగారి శాకుంతలం 

స్త gas | 

శాట్యకళొ పరిషత్ స్థాపకులు. రు ఆంధ్రీకరణమే అయి 
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ఆంధిసర్వస్వము 

నప్పటికీ నాటక నటకావతంస 

రంగంలో పేరు 

"తెచ్చుకొన్న ది. చె 

న్నపట్న౦లో రసి 

కజన మనోరంజనీ 

సభయున్న్నూ, 

న్నా(ప్రగడ రామ 

మూరి అడివి క 

స్టయ్యగాట్ల శీను 

వరములో వ 

చిన నాటకకం'పెనీ 

యున్నూ, లక్షణ 

రావుగారు బందరు 

లో "పెట్టిన బుట్టయ్యపేట 'సమాజమా, ఏలూరులో నీతా 

రామాంజనేయ సమాజం, తెనాలిలో 

"మొదలై నవి బయలు'దేరినవి. సురభి కంపెనీవారు బేశమంత 

Eg pa నరసింహారావు. 

రామవిలాన సభ 

టా (ప్రఖ్యాతి బొందిరి, 

ఈ (పదర్శనాలలో శేరు సంపాదించుకొని వెకివచ్చిన 

వారు ఎందరో కలరు. పురుషులలో బక్గొకి రాఘవాచార్యులు 

“గారు హరిప్రసాదరావుగారు లక్మణరావుగార్పు బందరు 

నాయుడుగారు, వెదురుమూడి శేవ.రిరావుు ముంజులూరి 

కృష్ణారావుగారు బుర్రా రాఘవాచార్యులుగార్కు బలిజేపల్లి 

లక్ష్మీ కాంతంగారు, “నెల్లూరి నాగరాజారావుగార్పు యడవల్లి 

నూర్య నారాయణరావుగారు, దామోజీవరపు నరసింహారావు 

గారు దొమ్మేటి నూర్యనారాయణగార్పు కవీలవాయి శామ 

నాథశాలప్ర్ర గారు ఘంటసాల రాధాకృష్ణయ్యగాగు గోవింద 

రాజుల వంకట సుబ్బారావుగారు, “పెద్దిబొట్ల చలపతిరాన్య 

గారు పీల్లలమ(రి ఆంజ నేయులుగారు, మాధవ పెద్ది వెంక 

(టామయ్యగారు ద మః సుబ్బారావుగాతు, (బ్రహ్మా 

జో న్థ్రక్యుల le ne నిడిముక్కుుల ను? రావు 

గారు పులిపాటి. చేంకపే టశ్వన్హుగార్లుం యనమం(డ్ర 

సత్యనారాయణగారు, అద్దంకి (శ్రీరామమూ _రి గార, బెంల్ల 

కొండ సుబ్బారావుగారు కస్తూరి నరసింహారావుగారు, 

బంచా కనకలిం శేళ్వరరావుగార్పు స, యస్. ఆర్. ఆంజ 

“నేయులుగారు జొన్నవిత్తుల శేవగిరిరావుగార్కు _ పారపల్లి 
సత్యనారాయణగారు, చోరగుడి దాశరధీరావుగార  హొద 

'లెనవారు. ఆడవేవములలో (పథమాన్ని “పేతు ఫొందినవారు 

కందాశే శ్రీనివాసకొగాయ.  తేరువాతే పాయపల్లి సుబ్బా 

నరసీంహో 

తోట వెంక, 

రావుగారు, ఉప్పులూరి మా తగరు షం 

రాన్రగారు సిద్ధులై రి& చినల.! ఫ్మ్కాంతం, 

"పేశ్వర్రావు ee “పీశ్చుగాగ్లుకాడా శ్రీ భూమికల 
ధరించిరి, కొమ్మూరి పదా ద్యావతి గవి ట్కు అన్న వార్ష నసురళి కమలా 
బా nT UN i యి ee రామతిలకం, న టీరత్న ౦ (శ్రీరం? ని 

గార్డు (ఆ లలో శీసలాందినవాయ. 

జ టీ శ య్ wee... vg ఇప్పటి నాటకరంగస్థితిని న ప నడక ((పీకోకుని 
హృదయము (ద్రవించి పోవలసివస్తుంది ఏ విషు 
యంలోకాడా నాటకరంగాలవాా గో వహీంశటంలేదు. 
కళొద్భ్బస్టి స పొటించటంభబేదు, 

నించే తెరలు మొదలైన 

ల్లోను శ్రద్ద లేసేశేదు, 

నొ టక ంంగంతో ఉపయో 

సరికారట్తోనుం ఆహార్యాఫినయా 

కేయూ "గహ రూలు కిరీటాలు, 
కంకణొలకు బదులు నృరొమురి భూనల పస్ జేసుకొని 
సర్క్ష్ట్టిన మొఖవమణ్ పటేలు న. ఇని కోర తల 
సాగాతో పుభ నేక ధా 6 (పన నీ? స్టే పొడ పట్టీలతో 
అతి నవీనంగా వున్నృట్టునుండే శ్రీ చేమం ప్రచేశిసుందిః 

పాత్రాచితి పరిగనించడంకూ'జా కొన్ని పక్టు "ల పోగున్నడిం 
నాటకానికి (పొాణమైన నటుకు.'నాయకనుణిలాంటివాడుం 
నటన ఉఊత్క్య్థతను గమనించకపోవడం కోచనీయముగా 
ఊన్న ది. “మొ గేము"క్పై స్టీతిభో సీనీమాలంి 
(పతిబంభ' కాలె నాటకాలు రర్గపోయిన బి, ఆదర్శ నాట్య 

షి 

డాక్టరు గోవిందరాజుల వెంకటసుబ్బారావు. 
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రంగాలు నాట్య కళొకాలలు ఉద్భవించి కంట్రాక్ట్ట్ నాట 

కాలుపో తే ఈకళ భాసిస్తుంది, దీని ఉన్నతికై ఆంధదేక 

మున ఆం(భనాటకకళాపరివత్తు కృషిచేయుచున్న ది, 

స్టలాభావంవల్ల నటకుల లకుకాలుు మన నాటకాల 
p య 

లోపాలు వివరించడానికి అవకాశంలేదు. కానీ ఈనాట్య 

కళ జాబ్దరించవల సిన ఉలత్తమకళ యన్న మాట మరవకూడదు. 

లలిత కళలంటే అఖిరతి వుంయేనేకడా జాతికి సభ్యత ! 

హరి కథలు_పురాణములు 

హాదికథలు పురాణపఠనము మొదలై నవాటిలో ఆంధ్రు 

జ | ఆ షు =డా, . ఆన లది అక తాంబూలము : (ప్రజా పజానమును oe 

జేసీ కళలలో వారికథలు చెప్పడం, పురాణం చెప్పడం ఒక 

కళ. ఇవి మనకు అనుశుతేంగా వస్తున్న వి. వీనిలోనూ 

సంగీతము సారమార్థికచింక, నాట్యము కవిత్వము లీనమై 

లాస్యం చేయును. 'ఆంధ్ర'చేకశేమున హారికథలకు Ys 

శ్ర అమా ఆదిభట్ల నారాయణదాసు, 

సహ ౮ 
అలంకారవస్తు సిర్భాణము 

మనుష్యుడు ఆనందంకోసం దైనందిన చర్యకు 'సంబంధిం' 

చిన (ప్రతివస్తువునూ శిల్ప స్వరూపంగా చేసుకుంటున్నాడు, 

ఉదయం . లేవగానే స్నా నాదికములకు ఉపయోగించే 

పాత్రలు ధరించేదుస్తులు ఆభర 

ణెలుు "కాళ్ళకు ముచ్చెలు, కూర్చునే 

ఆసనములు గదులలో గోడలకు తగి 

లించే బొమ్మలు, (వేలాడగట్టు "తెర 

లు తివాసీలు భాందినీల్యు (గ్రామో 

ఫోనులు పండుకొను మంచములు 

బిడ్డ లాడుకొను దుప్పట్లు మొదలై న 

సమ స్త వస్తుజాలమున్నూ కళాస్తరూా 

పంగా చేసుకొని, లలితకళలద్వారా నే 

గాకుండా వీటి ద్వారాగూడా ఆనం 

దం 'సంపాొదించుకుంటున్నాడు, మన 

వూర్వికులు. ఈ - విషయాలలో 

ఎక్కువ (శ్రద్ధ తీసుకొ నేవారుః 

ఈజోబులలో రానురాను మను 

మ్యుని పృదయములో పొడితనము, 

అనుమూనము హేతువాదము ఉద్భ 

అ 

ఉపకళలు 

వించి అతని జీవితంలోని కళను దూరదూరంగా 'తరిమిజే వేస్తు 

అ 

భారత జాతీయోద్యమము పయలుచేరినప్పట్నుంచీ 

తిరిగి కళ లన్నీటినీ పునరుద్ధరించుకోవడంలో ఆంధ్రులు శ్రద్ధ 

కోండపలి బొమ్మలు, దశావతారీ ఆటలు. పెద్దా 
౦ యట 

పురం లోహ(ప్రతిమలు, మచిలీప ట్రణం కలంకారీ. అద్దకాలు 

తిరుపతి చందనపు పుబొమ్మలు, విశాఖపట్నం దంతశిల్పాల్యు ప పర్గా 

కీమిడి కొమ్ము పర్మిశ్రమలు, నక్కపల్లి బొమ్మలు ఏలూరు తివా 

కీలు తిరిగి తలలె త్తినవి, ఇంబుల్కు అగరువత్తుల చెట్టు 

కంచాలు అలంకారస్వరూపాలై, “కళా శాంతులతో విల' 

సిల్లుతున్న వి, అజంతా - ధాన్యక టకాల కాలంనాటి 

అలంకారాకృతులు నేడు పునరుజ్జీవితేమగు చున్నవి, 
~ 

ఆంధ్ర వనితామణులు కట్టుకున్న చీరలయంచులుు ఫల 

పుష్పాదులతో భారతీయ. తేజస్సును. తిరిగి ఉదయింప 

క] 

ఈ కళావాహిని వెడలి, లోతై  ఆంధ్రటేశపు అన్ని 
దిక్కు. లందూ (ప్రసరించే సువర్షయుగము వచ్చినది ! కూర 

ఛావములు గానము చేస్తున్నది! _ 

'హరికథ్యాగేసర, శ్రీమదజ్జాడ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు, 

_* పంచభిషా కోవిదులు = | 
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ఆంధసర వస నము 

మన జీవితం సౌందర్యవంతం చేసుకొని సర్వాష్మశుతు 

లను లయం చేసుకొని ఆనందంలోమునిగి వెన్నెలరజను, 

'సము(ద్రపు కెరటాల అంచుల చిరుళేకలు ఫూవులలోని మార్ష 

వమ్ము పంటలలోని పసిమి ఫలములలోని మధురరుచులు, 

తుమ్మెద రుంకారము. సుడిగుండాల గంఫీరర ఈలాంటి 

దివ్య సౌందర్యనిధులు (పోవుజేసి లలిత కళొనంద యోగ 

ములో లయమైపోదాము ! 
+. 

తూకం న న. 

సిసీమాకళ 
వీనీమాకళను చలన చిత్రకళ అని అంటున్నారు; గాని 

సినీమా అన్న పేరు ఎక్కువగా వ్యా ప్రీలోనికి _ వచ్చినది. 

ఆబాలగోపాలం అందరికీ తెలుసును. విదేశీయ మైన ఈ 

కళతోపాటు విదేశీయమైన ఈ పేరు నైతము (ప్రచారము 

లోనికి రావడం సహజమే 

సీనీ మాూకళ ఒక నవీన కళొ విశేషము, ఇందులో అనేక 

కళలు చేరియున్న వి 3 ఛాయాగ్రాహకత్వము (ఫోటో గ్రఫీ), 

శబ్ద గాహకత్వము (ఆడియో గ్రఫీ), సంగీతము కథారచన 

నాట్యకళ ౨ శిల్పము, చిత్రలేఖనము మొదలయినవి. ఈ 

కళల కూడికవలన ఏర్పడ్డ కళే అయినా సీనీమాకళలో 

ఒక విచిత్రమైన నూతనత్వము, విశిష్టత ఉన్నవి. ఈ 

వివిధ కళలలోను ఏది ఎక్కడ ఎంతవరకు ఏవిధముగా చేర 

వలెనో నిర్ణయించుకొంటూ ఈ చలన చిత్రాన్ని నడౌపే 

కళోపాసకుడు చిక్రదర్శకుడు (డైరక్టు) ; నూత్రధారివంటి 

కళాదత్యుడు, ఏకళ మట్టుకు ఆకళ ప్రత్యేకించి చూచి 

నప్పుడు చక్కగా సాగిన్యా వాటిని కళొదత్వుడు శేంద్రీ 

కరించి 'సంప్రతించినప్పుడు ఏ మా(త్రేము లోపము కలిగినా 

చలన చిత్రము ఇెడిపోవుట తప్పదు, గనుక్క ఏదైనా ఒక 

చలన చిత్రము మెచ్చుకోదగినదయి తే ఆ మెప్పకు కార 

కులు “పెని వివరించిన వివిధ కళాదతులే కాక్క అంతకంటె 

ఎక్కువగా అన్నిటిని సం(ప్రతించి, చ్మిత్రమును నడపీన చలన 

చిత్ర దర్శకుడు సైతము (ప్రధానకారకు డనవలెను, గనుక 

ఈ కళొదత్షుని కుండవలసిన లక్షణములను ఇతడు చేయ 

వలసిన కార్యములను ముందుగా పరిశీలించవలెను, 

చిశ్రదర్శకుడు (డై రక్టరు) కొంత పరిజ్ఞానము, సంస్కృతి 
కలవాడై ఉండవలెను 3 సెని పేర్కొన్న వివిధ కళలతోను 
కొంత పరిచయము కలవాడై ఉండవలెను; అంతేకాక 

అతనికి లోకజ్ఞానము, భాహపాజ్ఞానమ్కు ఊచ్చారణ సౌస్ట్రవమ్యుు 

కార్యదీక్క పెద్దలతోను పీన్నలతోను వ్యవహరించుటకు 

కావలసీన సౌభ్రా(శ్రమ్క ఓర్ళి, "నేర్పు సౌశిల్యము మొద 

లయిన 'సద్దుణము లుండవలెను ; డబ్బు మదుపు పెట్టి వలన 

చిత్రము తీయించే (పొడ్యూసర్ల కు లాభసాటిగాను ఆ 

చలన చిత్రము తయారగుటకు తోడుపడే నటీనటులు మొద 

లయినవారికి సదుపాయములకు లోపము రాకుండాను పని 

చేయగల "నేర్చు హృదయము ఊండవలెను. 

చలనచి త్రము విజయవంతమగుటరు అన్నిటికం కొను 

ఎక్కువ ముఖ్యమయినది కథ. కథలో ఈండవలసీన కల్పన 

చమత్కారము. బింకము మొదలయిన కళానై పుణ్య విశేన 

ములు ఏవి కొరతపడినా కథ చెడుతుంది, కథ చెడిన 

తర్వాత -పెని చేరొ_న్న ఇతర కళొభాగములు అన్నీ 

ఉఊండవలసినట్టున్నా (ప్రయోజనములేదు 3 గనుక కథ ముఖ్య 

మయినది, తర్వాత కొన్ని ముఖ్యవిషయనములు తెలియ 

చేస్తున్నాము, | 

కథ తర్వాత నటీనటుల పని ముఖ్యమైనది. ఏయే 
పాత్ర శేయే (స్రీ పురుషులు తేగిడాందుకో ఎంచుకోవనలనీన 
బాధ్యత డైరక్ట రే పహించవలెను. నటులు తమ ప్మాత్ర 

లక్షణ మెట్టిదో పూరి గా (గ్రహీంచుకోగలవారు కాకపోతే 

వారిపట్ల డై రెక్టరు ఎంతో శ్రమపడవలసివస్తుంది. కొందరు 
నటులు తాము ధరించే పాత్రకు అన్నివిధములా సహజ 
ముగా అమరి ఉంటారు, అట్టివారి వివషయములో డైళ 

కరు పని సులభమవుతుంది, ఆకారములోను స్వరూపము 
లోను కొందరికి కొన్ని లోపాలుండవచ్చును, అవి చేస 

రచన (మేక్ అప్) వల్ల తీర్చి దిద్దుకోవచ్చును, ఈ చేవ 
రచన నై తము సినీమాకళా సంగ్రవాములో ఒక ముఖ్యమైన 

కళా విశేవము, ఇందులో తగిన శిషపొందినవాడు మేక్ 

అప్ చేయవలెను, "పెద్ద "పెద్ద సీనీమా సంస్థలలో ఈ 

కళయందు ఆరితేరినవాలిని "పెద్ద 'వేతనములిచ్చి పెట్టు 

కొంటారు. మన బేశములో అందులోను మన తెలుగు 

సినీమా సంజలలో_-తమిళ సంస్థలంతే అన్యాయంగా "కాక 

పోయినా---ఈ కళతో కొద్దిగా పరిచయము గలవారితో నే 
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(శ్రీమతి పసుపులేటి కన్నాంబ 

శెలుగుదేశంలోని సుప్రసిద్ద సీనిమాతార. 

మీదకూడ పేరు సంపాదించిన విదుషీమణి. 

దౌవదీ వస్తావహారణం,' 

నాటకరంగం 

“హరిశ్చం[ద్రి, 

“భోజ కాళిదాస, చండిక,” 

తల్లి పేమ,” *“సుమతి--మొదలగు. తెలుగు చిత్రాలలో 

ఈమె నటించినారు. (కృష్ణా తూతు,* *అశోకకుమార్,' 

కన్నగి' మున్నగు తమిళ చిత్రాలలోగూడా నటించి అరవ 

(పేకకుల హర్షధ్వనుల నందుకొన్నారు. 

కాల యేపము చేన్తూ ఉండడంవల్ల “జీపరచనలో లోపాలు 

ఎక్కువగా య మనచదేళ పరిస్థితు లనుబట్టి 

నటులలో (ట్ర 5 ,ల జీప.రననకు వ్ య్రులున్ను, eg a. 

రచనకు ర నియుక్తులయి ఉండడము మంచిది, 

తగిన వేవరచచాఫిజ్ఞు లున్న యెడల నటులు కొొద్దిపొటి 

లోపములవల్ల తము పాత్రకు సహాజసిద్ధముగా అమరినవారు 

కాకపోయినా  పేపరచన వల్ల తేగినవారు "కావచ్చును ; 

గనుక ఇరర నియములలో 'సమర్ధలయినవానై తే వారిని 

డై రక్ట్రరులు వఎంచుకోవచ్చును. వాక్ శుద్ది ఉచ్చారణ 

సైతము నటీనటులకు పాత్రోచితముగా న. అది 

కొందరికి సహజసిద్ధ మై ఉంటుంది 3 కొందరికి సులువుగా 

ఆలవడుతుంది ; తర కొంత , శర్చిదు అవసరము, 

కొందరి కంఠధ్వని 

యిలో ఉంటుంది; గాని ఫీకరముగా వరివడవచ్చును, 

_ ఉలువడవుగాని 

సహజముగా భొంగురుపడి మందరన్థా 

కొందరి కంఠధ్వని కీచుగా. ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటుంది. 

గాని చెవులు (బద్దలై పోవునట్లు 'వెలువడవచ్చును* నుక 

కంఠస్వరమునుబట్టికాణా ఏ పాత్ర కెవరు తేగిడందురో 

డైరెక్టరు నిర్ణయించుకోవలెను, కంఠధ్వని ఎట్టున్నా శబ్ద 

(గ్రాహియం|త్రము వడా కళాభిజ్ఞుడు కొంతవరకు దానిని 

సరి పెట్టుకొనుటకు తత ఈ విషయములో 

శు గాహీ యం త్రము నడ"పీవారిక్కి నటులు ఉచ్చరించే వాక్య 

ములు పూర్థిగా అర్హము చేసుకొనే భాహాజ్ఞాన ముండవలెను, 
థి షా 

"తెలుగు చిశ్రాలుతీనే కళామందిరములలో తెలుగు 

రాని తమిళులు బెంగాలీలు 'మొదలయినవారు ఈ యంత్ర 

అందుచేత శబ్ద గావాకక్వ్టముు 

చిత్రాలలో ఇడిపోతూఉన్న ది, 

నటుల అభినయ విహయములోన్సు సార్థకముగా వాక్య 

ముచ్చరించుటలోన్కు నవరసములను కనబరచుటలోను ముఖ్య 

ముగా గుర్తించవలసిన విషయపేమింకే--టాద్దిస్టఫౌవ 

మును (పకటించుటలో నటులు ఆభావమును తాత్కాలిక 

ముగా అనుభవించి, అది లోపలినుండి పుట్టుకొని వచ్చిన 

ట్ల భినయించవలెను. అట్లుగాక, కేవలము డైరక్టరు చెప్పి 

నట్లు మాత్రమే చేయుటవల్ల భావప్రకటనము కృత్ఫోమముగా 

తెచ్చి “పట్టుకొన్న ప్లే ఉంటుందిగాని సహజముగా కన 

బడదు. ఈ విషయములో డైరెక్టర్ల తోడుపాటు నటుల 

కున్ను నటుల తోడుపాటు కళ్ళ కృర్గకున్ను "కావలసి 

ఉన్నది, ఈ విషయమందు 'సమర్థతలో లోప పమున్ననటులు 

డెళెక్టద్ల చెప్పినట్లు చేయడమే మంచిది, సమర్థత బాగా 

ఉన్న నటుల విషయములో, సాధ్యమయినంకమకు వారికి 

డైళ్ళప్ట స్వేచ్చ ఇవ్వడమే మంచిది. ఇప్పుడు జరుగుతున్న 

శమంటే) "నేర్చుగల డై డైరెక్టర్ల సమర్థత తక్కు_వయిన నటు 

లను చక్కగా ను "శేయగలుగకున్నారు ; ; 

-నేర్చ్పులేని డైరెక్ట ర్లవల్ల సమర్థలే బాగా ఉన్న నటులు 

చిత్రంలో చెడిపోతున్నారుః 

ఆడిమో(గఫి కొన్ని 

నటులతర్వాతే ముఖ్యమైనది ఇఛాయా(గాహకత్వము 

(ఫోటోగ్రఫి విని అనందించవలసిన మాటలు పాటలు 

మూడు గంటల చి త్రములోను పూర్తిగా ఒక
 గంటసేపయినా 

చూచి . అనందించవలసిన దృశ్యమంతా 

ముదటనుండి కొసవరకో చిత్రము పొడవునా వ్యాపించి 

ఉంటుంది, గనుక చిత్రమంతా ఇఛాయా(గ్రాహకత్వము 

మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది, ఏయే సన్ని వేశములలో 
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"శ్రీ చిత్తూరి నాగయ్య, 

(ప్రఖ్యాత నీనీమా నటులు 

ఏయే స్థలములందు ఏప్పుడు ఎంతే వేలు ఊండవలెనో 
ఛాయాగ్రాహి యంత్రమును నడేవాడు పూర్థిగా తెలుసు 

కోవలెను. అందుకు కావలసీన విషయములన్నీ డై డోక్టృరు 

అతనికి ముందుగా చెప్పిడండవలెను, ఈ విప నయములో 
ఒకరి తోశ్చాటు ఒకరికి = వా ర్దిగా ఉండవలెను, లేని 

యెడల చిత్రము పొడవ్రతుంది, 

ఛాయా గ్రాహకత్వము. | తేరా వీ ముఖ్యమైనది కట్దగాహ 

కళ్వము.. దీని విషయమ నటుల కంఠధ్వని ఉచ్బారణము 
గురించి 'ఇెప్పినప్పుడు కొంత చర్చించి నాము, 

శబ గాహాకత్స్యము తర్వాత ముఖ్య మైనది సంగీతము, 
“కేవల వచన రచనగల చితమెనా విజయవంతము కాగలదు 

గనుక : సంగీతమున శకెక్కు_వ (ప్రాముఖ్య మియళలేదుగాని, 
"దేశములో అందును మన "తెలుగువారికి సైతము తమిళుల 

కున్నంత లేకపోయి.నా--చితంలో పాటలు ఎక్కువగా 

వినబడవలెనన్న కోరిక ఎక్కువగా ఉండడంవల్ల చలన 
చిత్రంలో 'సంగీతయనకు ముఖ్య మైన స్థ సానమునే ఈయవలసీ 
ఉన్నది. అయితే సంగీతమెంత విరివిగా చిత్రములో 
ఇ్యాపీించిాండవలెను : 2? సంగీతఫ పుకత్తు పాట లవరస ఎట్టుండ 

వలెను + పాటలో (ముఖ్యము భావాల కెక్కు_వగా 
సుండవభెనా ? రాగాల "కక్కువగా నుండవలెనా ? చిట్టి 

(ప్రశ్నలకు సమాధానము ఎవరి అభిరుచులనుబట్టి వారు 

నున్నారు, 

ఆంధ్ర కర్ణాటక 'సంగీతములో.-మెం_త్తీముమోద దక్షీణ 

చేశ 'సంగీతమంతటిలోను---సంగీతళా స్త్రమార్ట మెక్కు_వ 

జిలుగులుతోను వింకముతోను సమయ ధర్మములతోను 

ఉత్తర చేశ సంగీతములో శా స్త్రసమయ 

పర్మిశ్రను తక్కువ $ గాని హాయి ఎక్కు_వ. పాటలలో. 

వారికి ఫావముమిదను దృష్టి ఎక్కువ; శా స్రముమోదను 

పట్టుదల లేదు, అందుచేతను (శుతిరంజకముగా ఉండే 

హీందీ పౌటలు సర సాధారణముగా అందరికీ ఇస్టమే 3 

కాన్సి దకీణదేశ సంగీతాభిమానము గలవారు మా(ర్రము 

హించీపాటల సంగీతము పొమరజనరంజకమేుకాని పండి 

పరిణమించినది, 

తులు మెచ్చుకోదగినది కాదంటారు. పొందీపొటల 

సంగీతము "మిచ్చుకొ నేవారిలోసై తము గవాలానుంది 

ఆంధ్రులు వాటి ననుసరించుటకు సమ్మతించరు: * ఆ సంగీ 
తము మంచిబే, గాని అట్టి "దేశీయగానము మన తేలును 

జాన పదాలలోన్సు పళ్లి పాటలలోను లేకపోలేదు ; గనుక 

దానిని ఊద్ధరించి సంస్క_రించరాదా $ అనుకరణ దుస్థితికి 
పాల్పడ 7 అంటు న్నారు, 

చఛాలమందిహిందూస్థానీ పాటవరస (మట్టు) ఇచ్చి 
పాటలు (వాయించు కొంటున్నారు. హిందూస్థానీ పాట వరే 

'సలకు హీందూస్థానీ భాహ అమరినట్లు 'తెలంగుభాసు అనురదు. 

అందుచేత, 'ఈ అనుకరణపద్రతి అవలంబించినంతే కాలము ఈ 

'తెలుగు పాటలు ఎందుకూ పొందని పాటలగుతున్న వి. ఏవో 

"రండు మూడు 'పొటలు-“లేలో లేలే" అనే పొటనుబట్టి 
రచించిన “వూలో వూలో” అనే పాొటవంటివి ఇంపుగా 

రూన్నవి; గాని సాధారణముగా హీందీ వరసపాటలు అందము 

చెడియున్న వనే చెప్పవలెను ఆబాలగోపాలం అందరికీ 

ఇంపుగా ఉండి విన్న వెంటే వీధులలో పీల్లలూ "పెద్దలూ. 
పాడుకొంటూ ఆనందించే పాటలేవో చూ స్టే ఏ పాటలు 
లెలుగుభావకు అన్ని విధములా అమరిఉంటవో బోధ 
పడుతుంది నల్లవాడే గొల్ల వీల్లవాడే ” అానీపాట్క 

“వస్తాడే మాబావ” అశేపొట్క యెంకి నాయుడుబావ 
పొటలు అందరూ -మెచ్చుకొనే పాటలు, చెన్నపరెడ్డి 

మొదయిన జానపద గీతాలు నైతేము ఆకర్ష జీయములుగా 

ఉన్నవి, వీటినిబట్టి చూడగా మన 'తెలుగుపచాలు ద్విప 
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వారు 

స్వాగత మొసేగి 

దశ్నీణ భారత చేశమందు అసంఖ్యాకులయిన చలన చిత ద్రప్టలకు (పణతి పగ సమర్పించిన 

శ్ర + 

ఆ 

i i 
1 



ఆంధ సర 'స్వమీ 

క్థరమచ నలప దకతల తల తనన 

టరియంట్ ౩ ఐఅపరు. ౩; నఖ 
k :: . మిల్ఫు లిమిటె 

3 మేనేజింగ్ ఏజంట్లు '_గ్టా గో ద రు లి శ శి జ్ స శీత క న ర, రాయల్ ఎక్స్పేంజి పాలెస్ కలక్రతా 

న ల 
x * XK శ. ఫు. 

మా “రినో” (బాండు. (కాఫీ 

వేపరు గత ౨ సంవత్సరముల నుంచి 

విరివిగా వోడబడుచు దాని మన్నికను = | | aa 

గట్టితనమును .రుజున్రు పరచినది. re APN | 

హు. ప్రత్యేకతలు L 

29 వా, పోషక మొదలగు మివన్ కీ 

గ . 7 కోను సుపస్ట, (పం శ్రీం గ టింగ్ gap 
స 

పేపర్లు, అన్నిరకముల బోర్డు చేపర్లు- mm 

వివరములు. తెటనగొన ల ఎ 

[ హ్వానించుచున్నా క ఘు 
ద నంలిను నరునకు న. 



దలు రగడలు మొదలయిన జాతీయ ఛందస్సులలో, 

సూల్యేంద్రగణములతోనో నియమిత మ్మాత్రాగణములతోనో 

నడచే గేయాలుగా ఉఊంటున్నవి,. ఈ విషయము 

(గ్రహించి సంగీత దర్శకులు చి త్రములందలి పాటలు పొడి స్టే 

మంచిది. సంగీత మెంత ఉఊండవ లెనన్న విషయం నాటకం 

విషయములోను చిత్రం విషయములోను "పెద్ద (ప్రశ్నగానే 
ఉన్నది, నాటక చత (ప్రదర్శ'నాలు శందూ కేవలము 

చేడుకకోసమే అవే పక్షంలో సంగీతం ఎంతే ఎక్కువగా 

ఉంకే అంతేమంచిది అనవచ్చును. అట్టుగాక ఇవి 

కళాొధర్మమును పోషించవలెను అంక లోకంలో సహజ 

ముగా ఎట్టి సమయములందు సంగీతమునకు అవకాశ 

ముంటురదో అట్టి సన్ని వేశములు కథలో ఉన్నప్పుడే సంగీత 

ముండవలెను, సంగీత మెక్కు_వ చేయుటకు అట్టి సన్ని 

చేశాలను 'సహాజవిరుద్ధరగా చేస్తే కథా రచనలోని కళా 

ధర్మము వడుతుందిం 

ఇక కథ చిత్ర (ప్రదర్శ్భనమున కనుకూలముగా 'ఆ కధా 

భాగములను ప్రదర్శించే రీతి నటీనటుల సంభావణ (ప్రత్యే 

కముగా పరిశీలించవలెను, కథలు మూడు . విధములుగా 

.ఊన్నవి--పౌరాణీకములు, చార్మి త్రకముల్పు సాంఘికములు, 

మొదటి శెండు విధములయిన కథలలోను కిథావస్తుకల్బన్య 

కళావిశేసాలకు అవకాశము 'లేదు 3 ఉన్నా అత్యల్బము, 

సిద్ధముగా ఉన్న కథను తెరమోది. కెక్కిందడమే పని గాని, 

ఆ వనీ (వొజ్ఞుల . మెప్పును పొంచేటట్టు జరుగవలెన ౦కే 

చాల కష్టమైన పని, కథ ఏనాటిదో pe పరిస్థి తులు 

జషభాపాది వినయములు నాగరికత అంతా ఫా రగా 

"తెలుసుకొని చి త్రదర్శకుడు తన పని చెరవేర్చుకోవలసీ 

ఉంటుంది. ప్రదర్శించే కథా భఛాగాలలోగాన్సీ నటుల 

జంభఛాపుణలో గానీ, రంగస్థల రచనలోగానీ కథ ఏనాటిదో 

ఆనాటికి 'సహజముకాని ree రానీయకూడదుః 

ళకుంతలకు రవికతొడగిన్యా అడ్జునునకు రిస్టువానీ “పెట్టినా 

భీమునికి కండ్లజోడు "పెట్టి న్యా రామునికి బూట్సుతొడిగినా, 

సావిత్రికి లోలకులు పెట్టినా, పురాణకథలలో రంగస్థ లముపపె 

పీ. ఆర్ అన్డ్ సన్జు వారి గడియారమో 

'కుర్చీయ్యా విద్యుద్దీపమో అమర్చినా, 'సంభాపుణలో ఇంగ్ల గ్షు 

మాటలో హిందీ మాటలో దొర్గించినా చిత్రము హాస్యాస్పద 

“మవ్పతుందిం ఇట్టి విషయాలలో 'లోపొలేపీ రాకుండా 

వేయడము చాలా 'కస్థ మైన పని, ఏమ్మాత్రము లోపమున్నా 

రివాల్సింగ్" 

“అన్ వ we 

వీమర్శకులు'. ఆశ్నేపణ చేస్తారు. జనసామాన్యానికి ఈ 
లోపాలు అంతగా కనబడవు, 

ఈ జనసామాన్యము వల్ల చే చిత్రానికి డబ్బు ఎక్కువగా 

వస్తుందిగనుక---జనసామా న్యానికి నచ్చి తేచాల్కు లోపాలను 

విమర్శకులు ఆశేపిసేశేీమి_అని చిత్ర నిర్వాహకులు 
కొందరు పౌరాణిక కథలు "తెరమీదికి ఎక్కించారు. దేశంలో 

మూఢ భక్కిఎక్కు_వగా ఉండడముచేత వేంక కేశ్వరమాహత్మ్య 
ము వంటి చిత్రాలకు డబ్బు ఎక్కువగా రావడంలో ఆశ్చర్యం 

లేదు. ఆందులో కళాదర్శకత్వప్రతిభ అశ్ష్రే లేదు. చారిత్రక 

కథలు 'తెరమోదికి ఎక్కి_ంచడము మరీకస్ట్రము. గుర్రాలు ఏను * 
గులు సైన్యాలు దుక్షాల్యు యుద్ధాలు మొ! చూపీంచా 

లంకే ధనం ఎక్కువగా వ్యయమవుకుంది. కథ ఏనాటిదో 

ఆనాటి చరి త్రవిపయాలు కస్టపడి "నేర్చుకొని ఆనాటి 

వేషాలు. దుస్తులు అలంకారాలు సనుకూర్చు కోవాలి, 

ఇందులోగ ల కస్టముగాన్సి లోపాలుగాన్సి మెరుగులుగాని 

జన సామాన్యానికి బోధపడవు, జన సామాన్యానికి "కావలసి 

శ్రీ తాండవకృష్ణ, ఎమ్.ఏ. 
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ఆంధ) సర్వస్వము 

(దోణంరాజు చిన కామేశ్వరరావు గారు :- విద్యాధికులు 

“కచ దేవయాని * లోను * జీవనజ్యోతి ” లోను ఆయనలో 

అణగన్న శ క్తికొంతవరకు బయటపడ్డది ”' క్రీ శే కొచ్చెర్గ 

క్ట రంగారావుగారు =“ నాటకరంగంలో నటుడుగా 

పీరుపొంది, సీనీమారంగంలోనికిదిగి కొన్ని చిత్రాలు తీశారు. 

నరనారాయణ కొంతవరకుఆయన్ని దర్శకుడనిపించింది. 

పాపం, హరవిలాసం ఆయన్ని పొట్టను 'బెట్టుకొంది, 3 

ఆమంచర్భ గోపాలరావుగా :- * విద్యాధికుడైన యువ 

కుడు, ఉన్నతాశయాలు ఆయన దృష్టిసమషిన విహరిస్తుం 

టాయి, నిజంగా గోపాలరావు, చెకెగ( బాకి అంతరికన్ని 

అందుకుందామన్న యువక దర్శకులలో అ(గ్రతాంబూలాని 

కధ్లు ద్క? 

నటులలో (ప్రఖ్యాతి పొందినవారు = బల్లొరి రాఘవా 

బారిగారు నాట్యరంగ విషయంలో యావద్భారత "దేశ 

విఖ్యాతి పొందినవారు ; సినిమారంగంలో అంత (ప్రఖ్యాతి 

ఫొందక పోయినా అభినయములోను భావప్రకటనము 

లోను ఏరంగమంటై నా వారిని మించిన వారరుదు. చిత్తూరి 

నాగయ్య, వ, ఎస్, ఆర్, ఆంజనేయులు, డాక్టరు గోవిం 

దరాజుల సుబ్బారావు టి, రామకృష్ణ శాస్రం మాధవ పెద్ది 

వంట్రామయ్య, వేమూరి గద్దయ్య, అద్దంకి రామమూా రి 

ఎమ్*సీ, రాఘవన్, దొరస్వామి పారుపల్లి సత్యనారాయణ, 

సుబ్బారావు, దై తానోపాలం, 

ఆరణి సత్యనారాయణ, పులిపాటి చేంక రేశ్వరుల్కు బండా 

కనకలిం గేళ్వరరావు, . డాక్టరు వేంకటచలం, నారాయణ 

రావు లంక సత్యం, డా! గిడుగు వంకటనీతాపత్కి భీమవరపు 

Yt మాచిరాజు రామచంద్రమ్నార్చి ఉమా 

హీశ్వరరావ్రు ఎమ్. లింగమా ర్చి అవసరాల శేవగిరి 

రావు మాస్టర్ విశ్వం మొదలయినవారు. 

..శారలలో. శ్రీమతి కన్నాంబ శాంచనమాల్క లఖ్మీ 
రాజ్యం, సూర్యకుమారి భానుమతి పుస్పృవల్లి 9 కృష్ణ వేణి 

మాలతి కుమారి పార్వతీ బాయి, రాజరత్నం, బళ్లారి లలిత 

బాలసరస్వతి "హీమలత్క, కాంతకమార్తి శేపునూంబ్వ 

సురభి కమలచబాయి మొదలయినవారు 
పీఠ పొందినవారుం 

ఎడిటింగ్ పనిచేస్తూ పేరు పొందిన ఆంధు)లలో వేణు 

గోపాలరావుగా రొక్క._ రే కనబడుతున్నారు. 

సంగీత దర్శకత్వములో (ప్రఖ్యాతులు క్రిఫ్రీమవరపు సరనం 

బు్యేంద్రమణ్సి 

మంచి 

ఎమ్. రామానుజాచారి 

య్యగారి అకాలమరణముపలన 

హోరావు, _ చిత్తూరి నాగయ్య, రాజేశ్వరరావు, కొప్పరపు 
సుబ్బారావు ఎచ్, ఆర్. పద్మనాభశా( స్త్రీ, గాలి పెంచల 

నరసింహారావుగార్జు మొ! వారు, 

మాటలు, పాటలు రచించిన కవులలో సముద్రాల శా 

వాచార్సి తాపీ ధర్మారావు, బలిజేప ల్లి లక్ష్మీకాంతం, వార 

ణాసి సీతారామశ్య్శా స్త్రీ, త్రిపురారిభట్ల _ వీరరాఘవస్వామి 

"గార్డు 'మొదలయినవారు విఖ్యాతులు. 

శిల్పదర్శకులలో అడవి బాపిరాజు టి. వి. ఎన్. శర్మ 

ఎస్, వి, ఎస్, రామారావు అంకాల వెంకట సుబ్బారావు 

శే నాగేశ్వరావు బసవయ్యగాథ్ల మొదలయినవారు పేరు 

పొందినవారు, 

ఇాయా(గ్రాహకత్వమునకు డాక్టరు పీ వి, పతిగారు 'జేళ 

(పఖ్యాతిని పొందిన ఆంధులు ; పారిస్ నగరమున శిక్షణ 

పొందినవారు, ఆర్. ఎస్. (పకాష్గారు ఛభాయాగాకత్వ 

ములో చాలామందికి గురువులు, 

శబ్ద గాహాత్వేమునకు విఖ్యాతులు ప్, రాల ఎన్. 

ఎల్ * రంగయ్య గార్లు. 

న్రూడియో పరిజ్ఞానము అనుభవము ఎక్కువగా సంపా 

దించిన ఆంధు)లలో చెప్పదగినవారు ఎమ్. గోపాలయ్య గారు 

ఆంధ్ర చేశమందుగాని ఆంధు9ల “పెట్టు బడితోగాని 

మూడు నాలుగు న్హూడియోలు మాత్రమే 'వెలసీనవిం 

అందులో విశాఖపట్టణమందలి ఆంధి)సినిటోను రాజేంద్ర: 

వరమందలి దుగ్గాసీనిటోను కొంతకాలం -దక్క_గాటే పనిచేసి 

ఆంధుల దురదృష్ట్రంవల్ల ఆగిపోయినవి. మిర్టావూరంరాజా 

వారి న్లూడియో ఒక్క_కు (ప్రస్తుతం ఆంధుల స్టూడియో 

అని చెప్పద్యదిం కీ శే పి వి, దాస్గారు "వేల్ పీక్చర్ము 

స్థాపీంచుటలో ఎక్కువగా పనిచేసిన ఆంధులు. 

ఆంధ సినిమా పరిశ్రమకు ఆర్థికంగా గొప్ప సహాయం 

లుగా ఉండి చిత్రవ్యాపకత్వమును సౌగన్తూఉండిన పీ, వింశేస 

గోప్పలోపము వాటిల్లి నదని 

. ఆంధ్ర చిత్ర కళాభివృద్ధి అనుకొన్న ంఠ చురుకుగా సాగ . 

డంలేదు. ఛాయా గాహాకత్వం, శబ్ద గావాక కము, సంప్రతింపు 

(ఎడిటింగ్ ) పని ఇంకా ఆం(భ్రేతురల చేతులలో నే ఎక్కు. 

వగా ఉన్నది. స్టూడియోలు ఆంధులవి ఎక్కువగా కావ 

లెను. విద్యాధికులు కుల స్రీలు గూడ ఈ కళో ద్ధరణకు . 

ఎక్కువ కసి. చేయవలెను, 
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వలెనని తీర్మానింపబడి యుండుటచే, బంగా 

ఇండియాలో. ఇతర ese 

చుండెను,” షు A, 

జ. 

నా ssh WN (| AN | A 

TY 
(ల. 

నా మ్య్చిదవభి భాగం-జాతీ, యోద్యమములు 

ఆ. 

1. కాం 
కాకా 

స ఉద్యమము 
శ్ర. డాక్టరు భోగరాజు పట్టాభిసీకారామయ్య, బి.ఏ., ఎమ్.బి., సి.ఎమ్. 

విషయ సంగ్రహము :___ 
1911 వరకు కాంగ్రెసులో ఆంధ్ర దేశమునకు (ప్రత్యేక వ్య క్రిత్వము 
లేదు; 1908 ఆఅంధమహాసభ ; నా గేశ్వరరావుగారి ఆంధ 

వశ్రిక, జొన్నవిత్తుల గురునాథంగారి ఆంధ్రోద్యమమునకు 
ప్రారంభము ; 1917 లో ఆంధ్రరాష్ట్రము కోసము ఉద్యమ 
ప్రారంభము ; 1918 ఆంధ్రరాష్ట్ర కాంగ్రెస్ సంఘస్థాపనము ; 

1885 లోకాంగెస్ పుట్టెను; 

వారిసేవ; ఆనందాచార్లుగారి కాంగైెస్ అధ్యక్షపదవి; ప్రారంభములో 

పసీరుపొందిన నాయకులలో ముఖ్యులు---న్యాయపతి సుబ్బారావు 

కేశవసిళ్ల మొదలగువారు, వారిసేవ; కాం[గెస్ (ప్రముఖులుగా 

ఉండి, (ప్రభుత్వోద్యోగులైన ఆంధ్రులలో ముఖ్యులు, సర్ 

వి. ఎన్ . శర్మగారు. 

10 18లో ఆంధ్రరాష్ట్ర కాంగెస్ సంఘ మేర్పడ్డ తర్వాత, (ప్రము 

ఖులు కొండా వేంకోటప్పయ్య, (ప్రకాశం, నాగేశ్వరరావు, . సాంబ 

మూర్తి, పట్టాభి మొ॥గువారి ఉద్యమ(ప్రచారం ! అఖిలభారత కాం 

(గెసు కా ర్యనిర్వాహకవర్గ అధ్యక్ష కార్యదర్శలుగా వెంకటప్పయ్య, 

దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్యగార్ల సేవ ; బెజవాడలో అఖిలభారత 

కాంగెస్ సంఘ సమా వేళము; కాంగైను నిధికి గొప్ప తోడ్చాటు 

నిచ్చుట ; ఆంధ ఖద్దరు ప్రాశస్త్యము ; అస్పృశ్యతా నివా 

రణోద్య మము వీరేశలింగం, వెంకటరత్నం నాయుడుగార్ల 

హరిజన సేవ; ఆంధ్రరాష్ట్ర హరిజన సేవాసంఘ స్థాపన - నాగేశ్వర 

రావు, బాసినీడుగార్ల కృషి ; జాతీయ విద్యాలయములు, బందరు 

ఆంధ జాతీయ కళాశాల (ప్రాముఖ్యము ; పట్టాభిగారి పరిపాలనా 

దక్షత 3 ఆంధ్ర దేశములో సత్యాగహ సంచలనములు, ఆంధ్రుల 

ముందంజ ; వేలకొలదిమంది జైళ్ల నలర్థికరించుట---. 

తెలుగుస్రీలు గూడ సత్యాగ్రహోద్యమములో ఉత్తమమైన 

పాత్ర నిర్వహించుట ; 1921 సంవత్సరోద్యమములో ఆంధ 
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దేశమున స్రీలతరపున త్మీవసంచలనము కలుగజేసి ఉద్యమ 
మును జయ్మపదముగ నడపిన మాగంటి అన్నపూర్ణా దీవి ; 

ఆమె మృతి. 1040 సంవత్సరంనుంచి అట్టి (ప్రచారమునే గావిం 

చిన గుమ్మిడీదల దుర్గాబాయమ్మ ; అ ధైర్య కూరత్వములు, 

కార్యదీక్ష ; ఏ అంధుల మానసిక తత్త విచారము; బహు 'నాయ 

కత్వ (ప్రాబల్యం ; వారు పట్టుదల "కార్యదీక్ష అలవరచుకొనవల 

సిన అవశ్యకత ; ఎట్టి ఉద్యమమునశై నను 'వెనుదీయని వారి 

త్యాగసంపత్తి ; అర్మధరాష్ట్ర కాంగైసు సంఘ అధ్యక్ష, కార్య 

దర్శుల పట్టిక. 

(ఏ ంధ్ఫ దేశమునకును కాంట్రాసునకును గల 'సంబంధము: 

మొదటినుండయు 'సన్నిహిళమైనది గాఢమైనది, కాని 

'కాంగ్రాసు పుట్టినప్పుడు అనగా ర్ర్ ఏండ్ల (క్రిందట్క ఆంధ్ర) 

దేశమునకు (ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వము _ఏర్పడివుండి వుండలేదు. 

1911 'సంవర్సరము వరకు ప్రల్యేకవ్య క్రిక్వము వుండవలెనన్న 

కోరిక ఆంధు)లకు ఉదయించినౌ్లే కనిపించదు. శాన 

తత్చూర్వము బొొంబాయినుంచ్చి 1908 సం||లో కీ, శే, 

నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు న అంధ) ష త్రిక ” అను పేర 

వారషత్రికను స్థపించుటయ్యు దానికి కొద్ది కాలమునకు 

ఫూర్వము బందరులో రాజకీయేతర విషయములకు సంబం 

ధించిన “ఆంధీ మహాసభ? 1008 'సం॥ ఏంపెలుల 

జరుసటయ్సు ఆ (పాంతములో నే గుంటూరులో * ఆంధ 

అను షత్రిక్క కీ శే, జొన్నవిత్తుల గురునాథంగారి యాజ. 

మాన్యనున జరుపబడియుండుటయు మున్నగు విషయ 

ముతినుబట్టి చూడగా లోలోన ఈవిత్సనము మొలకెత్తి 



స్ 

సూరి నాగయ్య, రాజేశ్వరరావు కొప్పరపు 
జరిగిన కాం ౫ 
క్త కం. శీర్ = పద్మనాభశా(స్త్రే, గాలి పెంచల 
విడదీసి అంధిరాప్ల.. 

ల శారు 
“వేరుచేసి రిం ప టి ను వ 

క “వలలో సముద్రాల రాఘ 

'కౌంతేర వార 

దకీణాదివారిన్సి మళయాళీలన్సు కన్నడులను . _ క 

లని కాంగెస్ లో వీలవటము వాడుక ఇప్పటికీ ఆ 

కొంత నిలచియే యున్నది. కావున అంధులు కాంగైాస్ 

| కార్యములలో ఎంత జోక్యము కలిగించుకొని యుండినది 
ల = వ్యక్తి రూపముగా కొ న్ని పేళ్లకుమా(త్రమే (పాముఖ్యము 

నిచ్చుచు వెప్పగలమేశానిి ఆంధ్ర) దేశమునంతకును ఇట్టి 

సంబంధము వుం డెనని చెప్పుటకు వీలులేదు, 

క్రీ శే, శ్రీ వి. ఆనందాచార్యులు, 

(1801) నాగపూరు కాంగైెస్ ఆధ్యతులు, 

ఆంధు)లలో ఇంతవరకు యిట్టి గౌరవము పొందినవారు వీరే: 

యున్న దనియే చెప్పవచ్చును, అయితే, కొబ్బరి విత్తనపు 

కాయ కొన్నాళ్లు నూతిలో తడిసి నాని, కొన్ని మాసములు 

భూమిలో (క్రుళ్ళిన పీమ్మటనే మొక్కు మొలిచినట్టు, 

* ఆంధ్భోద్యమ ” వీజముగనాడా 1908 మొదలు 1911 

వరకు లోలోన పక్యమె (క్రమముగా వృద్ధిపొందినది, 

1911 వ . సంవత్సరము. డినెంబరు మాసములో హార్షింజ్ 

(ప్రభువు "బెంగాలు . విభజనమును. రద్దుచేసి బీహారు 

రాష్ట్రమును భాషా (ప్రయుక్తరాస్థ్ర సిద్దాంతముమోద 

విడదీసి రాజధాని స్వాతంత్య నూతన శకము నొక 

దానిని స్టాపీంచెను 1917 'సం॥ అగస్టు. మాసమున 

ఈ సంగతులను పొందుపరచుచు కలకత్తాలో (వాసీన 

(ప్రకటన (పకటించినమోదట నే ఆంధు9ల మనమున 

తమకు (పశ్యేకరాస్ట్రము 'కావలెనను గాఢమయిన కోరిక 

ఉదయించెను, 1913 సం|॥లో మొదటి ఆంధ మహా 

సభ జరిగినది, . 1916. సం॥భో కాకినాడలో జరిగిన. 

నాల్లవ ఆంధ్రమహా సభలో గావింపబడిన తీర్మానానుసరణ జ నా pels గ్ర. 

ముగ్యా అంధులకు మున్ముందుగా ప్రత్యేక కాంగ్రాస్ కీ. శే. శీ దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య, ఎమ్.ఏ. 

రాష్ట్రము “కావలసీనదనే కోరిక ననుసరించి 1917 సం॥ కొంతకాలము అఖిల భారత కాంగెస్ సంఘ కార్యదర్శి, 

డిసెంబరులో బినెంటమ్మగారి అధ్యకుత క్రింద కలకత్తోలో చీరాలపేరాల వీరుడు రామదండునాయకుడు, 
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వలెనని తీర్మానింప పబడి యుండుటచే, బంగా" జరిగిన రాష్ట్రీయ రాజకీయ మహా 

ఇండియాలో ఇతర వరమాల ై 
( ఎటిసారి మహో 

చయండెను,ో 

హరిజనోద్యమముస్ష 

కూర్చున్నవారు (ఎడమనుంచిి):---1. _రెటానరబుల్ వి. ఎస్. శ్రీనివాసళాస్త్రి 8. 

2. గాంధీ మహాత్ముడు 

నీలుచున్న వారు (ఎడమనుంచి ):—_1. శ్రీ వెంకటరంగం నాయుడు 2 

'కాంగ్రాస్ సంస స్థాపించబడిన తర్వాత ' 1885 'సం॥లో 

జరిగిన కాంగాస్లో గౌరవవాద్ద లైన పి, రంగయ్యనాయుడు 

గారు ఒక (ప్రతినిధిగా వుండివుండుట మన . మెరుగుదుము* 

అప్పటి సమావేశమునగల 72 గురిలో ఒక డైనా ఆంధు9డు 

ఉండెనని వినుటకు ఎంతేయు సంతోపముగా ఉన్నది, 

పిమ్మట అదివరకే రాజక్రీయవ్యవహారములలో  పాల్గూనుచు 

పనిచేయుచున్న క్రీ క్ట 

“హిందూ” పత్రిక స్థాపకులైన నల్గురు ఆదిపురుషులలో 

ఒకరై వుండి శాంగ్రాసునందు ఉతాహముగా పనీ పనీచేయుచు, 

జా 
శీ 

హాసిభ స సందర్భమున 

కతు డు అంధ) చేశ మునకు వ. 

1 1 
న; 
స్ 

en 
1 

ఒసే 
కే 

న ఫ్ 

3 

థ్రీ రేబాల లకీ శ్రైనరశింహారెడ్డి 

కీ, శే, శ్రీ ఎస్. శ్రీనవాసయ్యంగారు 

జి. ఏ.. న'పేళశన్ 

4 

8. కీ.శే, శీ కస్తూరి రంగయ్యంగారు 

మిక్కుటమగు దేశ సేవను గావించియుండిరి. వారికి పూర్వులు 

వారు పట్టణములో హెకోట్ట 

వకీలుగావుండి పేరు (ప్రతిష్టలు, సిరి సంపదలు _'సంపాదించ్చి 

(ప్రథమ కాంగైైస్ - సభయందు బొంబాయిలో హిజర 

1891 వ "సంవత్సరమున - నాగవూరులో జరిగిన ఏడవ 

మహాసభకు అధ్యకులై గంభీరోపన్యాసము 

స్కి ఆంధ్ర) దేశమునకును దకీణ భారతమునకును శాశ్వత 

గౌరవాన్ని కలుగజేసిరి. వీరు ఇరవై 'సంవత్సరములు రాజ 

కీయ ('ప్రప పంచములో  ద&ీణ దిశయందు ప్రకాశవంతముగా 

ఆన ందాచార్యులుగారు. 

యిరి, 

కాంగాస్ 

రానురాను ఇటు(ప్రక్క_ చెన్నపురి శీసనశభలోను అప్పుడు మెరసీన నక్షత్రము! సైనిక వాలంటీర్లను. గూర్చి మచ్చ 

శలకత్తాలోవున్న కేంద్ర ఇాసనసభలోను 'సభ్యులుగావుండ్సి ణించుదు నాగపూరు శాంగ్రాన్లో పీకు ఈ. విధముగా 

కష 



శ్రీ టంగుటూరి (ప్రకాశం పంతులు, 

బ్యారిష్టరు పదవిని కౌాలదన్ని మద్రాసు రాజధానియంతట ఉద్యమ 

. (ప్రదారముచేసిన వీరులు. . 

నుడీఏరి, “ మనలను సై నికులనుండి (Recruitment) తం 

ఇతర స్థానములనుండి పిలిపించుచున్న అంగ్లేయుల్సు 

నీగ్రోలు ఆర్మనియనులు పళ్చిమాాఫీకా మెలటోలు, 

'నామరూపములులేని ఇతరులు కలకత్తా మురికి కాలవలలో 

నివసించే జనులు=వీరందరు వాలంటీర్దుగ వుండుటకు అ మ లు 

బారు మన యోధులు, వారు మన యిండ్లన్కు సంసార 

ములన్సు రహీంచు భటులు, ఇట్టి విభేదములు గావించుట 

ఎంతయు హేయము! మనము జరుపు కాస్ర్ట్రీయమైన సంతో 

ఛమువలన ఇవన్నియు. తొలగిపోవలెను, (బ్రిటిష్ శాసన 

మునకిది విరుద్ధము, అన్ని శాసనములకం కె ఉన్నతమైన 

సనము=( పకృతి శాసనమునకు-విరుద్ధము ”* 

ఇంక న్యాపతి సుబ్బారావుగారిని గురించి కండు 

"ముక్కలు చెప్పవలసియున్న ది, సుబ్బారావుగారు మన "దే 

'శాసఫ' సభలలో ఎన్నిక సభ్యులను చేర్చుట (ప్రారంభించిన 
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1808 సం] ఫి గాత కాళేక్యరూవు. కప్పక 
బకర్ పద్మనాభశా( స్త్రీ, గాలి పెంచల 

రులు అనగా 

శేందిశాసనస ఛలో సభ్యులై 6 [భేలలో సముద్రాల రాఘ 

క్రి కాంతేం వార 
బాదులో జరిగిన నాల్లవ కాంగ్రెస్ మప 

కాంపస్ వాదిగా నే! గంభీకోపన్యాసముల' Ere 

ఉప్పుపన్నుు జూడిషి. పియల్ -ఎక్షైెళ్యుటివుల విభజన, ఇండి 

యనులను కార్య నిర్వావాక సభ లలో "సభ్యులుగా చేద్చటు 

జూరీవలన విచారణునక్ళ్ల మొ క్ర హు లు మెొ॥వాటినిగూర్చి 

'కాంగైస్ 'వేదికనుండి ఊ పన్యసించుచుండిరి. "కేంద్రశాసన 

సభలో ఉన్నప్పుడు పబ్లిక్ సర్విస్నుగురించి తీర్మానముప 

సాదించి, ఏతత్ ఫలితముగ ఒక కమోిపడకొను నియమింపబేసిరిం 

శ్రీ, శే..శీమతి మాగంటి అన్నపూర్ణాదేవి 
' ఆంధ వీర నారీమణి, (గ్రంథకర్త. 3 



వలెనని తీర్మానింపబడి యుండుటచే బంగాళా చేశములోను 
9 ళ్ ఇండియాలో ఇతర (పాంతములలోను న స్థాపించబడు 

చుండెను, ణయ 

హరిజనోద్యమమునందు ఎక్కువగా నందుకు వందన 
ము లొసగుతశు వా 

(రకు చ్చిరి. వారు 

ఎ£ి విరుదములను న్వీ 
(J) 

కరింప నంగీకరించ 

లేదు. 1898 'సం॥మున 

జరిగిన 

మహాసభ 

చెన్నపు డిలో కీ. శే. శ్ర బారు రాజారాం 

ఆఖిల భారత కాంగైసన్ సంఘ సహాయ నొం(స్ 
కార్యదర్శులుగా చాలాకాలము 

పనిచేసిన ఆంధుిలు. 

క్కు ఆహ్వాన సంఘా 

భ్యతులంగ _ఎన్ను కో 

బడిరి, 1914లో 'కాంగ్రాస్ జనరలు “కార్యదర్శిగా నియ, 

మించబడ్సి 1915, 1916, 1917 'సం॥1లలో స్వంత ఖర్చు 

మిద యావత్ భారతమును 'సంవారముచెేసీ (ప్రబోధము 

చేసిరి, చివరకు 1917 డినెంబరు మాసమున కలకత్తాలో 

జరిగిన సభలో వారిని తీర్చి జనరలు తెశౌటరీగ ఎన్నుకొను 

సరికి దానిని గౌరవముగా తిరస్క_రించిరి, 

కాంగాస్యొక్క_ ఆదిపురుషులు వెప్పదగినవారిలో 

మరొకరు దివాకబహదూర్ కేశవపిళ్ళిగారు. వారున్ను 

సుచ్భారావుపంతులుగారితో పొటు 'కాంగైైస్ జనరలు 

శ కెటరీగవుండి 1918 'సం॥ములో తేమ. పదవికి రాజీనామా 

యివ్వడేము, ఆంధ్రరాష్ట్ర -కాంగాస్ సంఘమును విడదీయ 

బడు తీర్మానము గావింపబడడము---1917సం॥లో డిసెంబరు 

నెలలో కలకత్తాలో జరిగిన కాం (రాస్ లో ఏక "కాలము 

నందు సంభవించినవి. అప్పటివరకు మన ఆం(ధ్రులనుండి 

పంతులుగాగున్సు, మోచర్ల రామ చంద్రరావు పంతులుగా 

రున్ను) (శ్రి బి, యక. శర్మగారు తప్ప్క అఖిల భారత కాంపస్ 

సంఘ సభ్యులుగాజాన్న వారు తక్కు_వ. బందరువాసి శీ 

లింగరాజు వెంకటసు బృారాయుడుగారు---మరణి ంచిన పెద్ద 

లలో నొకరని---మూాడవ 'కాం(స్ మద్రాసులో జరిగి 

నప్పుడు తమ అధ్యక్ష (ప్రసంగములో శ్రీ త్యాయస్టీగారు 

చెప్పిరి. 

ఇంక. ఆంధు) లయొక్క_ 

.దము* అంతవరకును గాఢముగా 

సంబంధమేగూర్చి తిరిగి చెప్పె 

పనిచేసినమీవంటివారు 

ఈ ౦(్యగణయి ఉచ్యబిము 

కాంగ్రాసు .. మరి ఇతరులునుగలరు, శ) కమ్మ రెడ్డ 

కొంయుడుగారు సర్ ఏ, పి, స... బిసెంటమ్మ 
గారు “ హోమురూలు ”’ ఉద్యమము సాగించిన మొదట 
మొదట నాయుడుగారు పిమ్మట పాత్రోగారు విడిపోయి 
“ పౌఠక్ఇండియకా లిబరల్ “ఫిడకేవక” అనే “పేరుగల 

జస్టీస్ పార్టీ లో చేరిరి, రామచందరావుగాత లిబరల్ 

కూరలో చేరిరి వీలేకాక ఆకాలమునందు పనిచేసినవారు 

ఇంకను అనేకులు కలరు, గంజాం 'వేంకటరత్నంపంతులు 

"గారు సోమంచి భీమళంకరంగారు. శె, శ్రీనివాసరావు 

గారు జంబులింగం మొదలియారుగారు మున్నగువారందరు 

తమతమ కాలములలో తమతమ శక్తికొలది కాంగైన్సే 

చేయుచుండిరి. ముఖ్యముగా ఎన్నుకొనతగిన వారు 

చనెమలికంటి సు బ్బారావుగార నే: మహావ్య క్తి ఉందెనని 

ఇప్పుదరు,. 
Fag 

పూర్వము కాంగైస్లో బాగా పనిచేయుచున్న టువంటి 

వారిని రాజకీయ పాలనయందు గొప్ప ఊద్యోగులంగా నియ 

మించు ఆచార ముం జెడిది, ఈ(ప్రకారము కొందరు 

శ్రీ కళా వెంకట్రావు, ఎమ్ ఎల్. ని 

౭ ఆంధ) రాష్ట్ర కార్యగెస్ సంఘ (ప్రధాన కార్యదర్శి. . 
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తంధ్రసర్వస్వము 

శీ | 

మహర్షి బులును సాంబమూర్తి, మాజీ అ నెంబ్లీ స్పీకరు (ఎడమ) 
శ్రీ చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి, 

హాకోర్త జడీలు అయిరి, 
= లత "జీ 
చొదరి 

చండ్రామ్కరు. అసపతోవ. 

మొదలె నవారు ఇందులకు ఉదాహరణములు, 

చెన్నపట్నములో జస్టిస్ సుబ్రహ్మణ్యఅయ్యరుగారు 

'కాంగైైస్ అధ్యతుడుగా ఎన్నుకోబడిన పీమ్మట్క ఆపదవి న 

లంకరించకముం బే మాకోర్దుజడ్డిగ నియమింపబడిరి,. 1909లో 

కృన్ణసామయ్యరుగారు డై -వాకోద్ద జడ్డిఅయి ఆ పదవినుండి, 

బొబ్బిలిరాజూ గారు ఖాళీచేసిన ఎ్రక్యటీవ్ కవున్సిలు సభ్యత్వ 

మునకు 1910 'సం॥లో నియమించబడిరి, వీరో ప్ఞాక్యుటీవ్ 

సభ్యులై నప్పుడు సుందరయ్యగారు జడ్జ పదవి పొందిరి, 
వీరందరు కాంగ్రాస్వాదులే ! ఇట్టి పారితోసికము ఆంధ్యు) 

లలో కర్మగారికి లభించినది, ఆ రోజులలో అనగా 1916, 

1917 ఆంరములలో కాకినాడలో జరిగిన నాల్లవ ఆంధ్ర 

హాసభ అయినతరువాత, "కేం దశాసన సభకు యిద్దరు 
అకు ఎన్ను కొనవలసీయుం డెను , అప్పటిలో ఎన్నికలు 

'కాం(గెస్"పేరను జరుపబడక పోయినప్పటికీ కాంగ్రా లో 
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రులు అనగా ఈఆరు'* 

పంపగా ఆయన ఆపేరును తిరస్కరించి శాస 

గా నాగయ్య, రాజేశ్వరరావు కొప్పరపు 
'సం॥ నాలు, 

ర్, పద నాభ శాస్త్ర గాలి పెంచల 

. రార 
సభ లలో శభ్యుమాను 

రాజ 

ay 

తటే కరో సము బ్రాల రాఘ 

రూ మకీ కాంకం, వార 

Awe shuns reek 1 LI టకాళల 21 
n 

మాజీ (ప్రధానమంత్రి (కుడి) 

పనిచేసీనటువంటీ వారికి ఎక్కువ (ప్రక స్టీ, అవకాశము వుండి. 

వుండెను. తరువాత 1917 లో ేంద్రశాసనసభకు శ్రీని 

వాస శాస్టులుగారు, బీ. ఎక్. శర్మగారు ఎన్ను కొనబడిరిం 

1920 సం॥లో గవర్న మెంటు ఆఫ్ ఇండియాలో ఎగ్జైక్యుటీవ్". 

కొన్సిలరు పదవి ఖాళీ వచ్చినప్పుడు శర్మగారు నియమించ 

బడిరి, వీరి నియామకమునకుగల చరిత్ర ఆకర్ష ఇవంత మెనది* 

మొదట షెమ్స్ఫర్లు (ప్రభువు బర్హ్వ్యాకొను నియమించి ఆతని 

చేరు. శెశైటరీ ఆఫ్ న్రేట్సు అయిన హాంచస్యావద్దతు 

నసభా 

సభ్యులలో అనుభవము గలవారి "నెవరినై నా నియమించవణు 

సినదనియు తనను నూచిం చమనిన కారక ప్పి 
దననియు (వాసియుండిరి. 'షెమ్స్ఫర్లు (ప్రభువుకు శ్రీనివాజు 

శా న్ర్రీగారి"పేరు నచ్చలేదు. ఎందుచేతననగా 1919 నంత 

ములో అమృకసరులో జరిగిన కాంట్రాసునంద్యు "మిమ్మ 

ఫర్దును వై(సాయి పదవినుండి శోొల గింపవలసీనదను తీర్మాన 



వలెనని తీర్మానింపబడి యుండుటచే, బంగాళొ చేశములోను కాం|గాసు pe ంసౌతత్వ 

ఇండియాలో ఇతేర (పొంతేములలోను కరన్ టా కొం ప్రపోధకులుగాను 

చుండెను భ్ 
త్త లోగో 

కం ఎక్కువగా, “సూతన సంస్థా 

నడా అప్పుడు శర్మగారు a 

కమృరస సరునందు (పతిఘటించిరి, మాంకేగ్య 

78 ఊ_క్తరము వచ్చినపిమ్మట షెమ్స్ఫర్దు శ్రీనివాసశ్నా స్రీ 

పీరు ఆవేపణీయమనియు, సకాలములో తమకు సప 

యము చేయలేదనియు అట్లు సహాయముచేసినవారు కర్మగా 

రనియ్కు వారికి శాసనసభయొ క్ర అనుభవము చిరకాలమునుంచి 

పండిత జవహర్లాల్ నెహూ, 

భారతజాతి భావినాయరకుడు. 

గలదనియు వారిని నియమించవలసినదనియు (వాసీనారు, 

'మాంకేగ్యువారి పేరును అంగీకరించి, శర్మగారిని గవర్న మెంటు 

ఆఫ్ ఇండియా ష్టాక్యుటీవ్ మెంబరుగా ఏర్పాటు చేసిరి, 

1918 వ 'సం॥లో ఆంధ్రరాష్ట్ర 'కాం(7స్ సంఘము 

(పారంభించబడినపిమ్మట, దేశభక్త కొండా వెంకటప్పయ్య 

గారు--అందుకు మూడు "సంవత్సరముల పూర్వమే తమ 

ఫ్లీడరీపనిని మానుకొని---ఆం(ధ్రోద్యములో నడుముకట్టి పని 

చేయుచుండి, ఆంధ్రరాష్ట్ర 'కాంగ్రాన్య్ సంఘ-అధ్యతులా 

ఉండి చిరకాలము ఈసభను జయ(ప్రదముగా నడప్కి ఈ 

రోోజువరకు కాంగ్రాన్ భక్తి పరులుగన్యు గాంధీమ తావలంబ 

కాంగైసు ఉద్యమము 

పని 

వు. వా 

రికి కుడి భుజముగా 

వున్న గొల్లపూడి నీతా 

రామశా శ్రి పతన 

1921 వ సంవత్సరము 

నుండి కాంగ్రాస్లో 

కార్యదర్శిగవుండి స 

రూ కార్యక్రమ రచ మ్రాలానా అబుల్ కలామ్ అజాద్ 
నయందు అత్యంత ర్ కాం(గెసు see 

'త్నాహవూరితులుగా పనిచేయుచుు శాసనసభ జె దృష్తి మర 

ల్పక “వినయాశ్రమము” ను స్థాపించి ఉపనిమద్వా పకము 
కొరకు, రచనాత్మక కార్య[క్రమవ్యాపకమ్మునకు, (గామో ద్యోగ 

పరిశ్రమల వ్యాపకముకొరకు తమ జీవితమును వినియో 

గించుచున్నారు, అటుపిమ్మట ఈ ఇర వై సంవత్సరముల 

లోను కీ శే, కాం నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు శ్రీ 

టంగుటూరి (ప్రకాశం పంతులుగారు, శ్రీ) బులుసు సాంబ 

మూ _రిగార్కు డా| పట్ట్లాఫిగారు గంపలగూ డెం రాజావారు 

అధ్యతులుగా వుండి రాష్ట్రీయ కాంగ్రాసు సంఘమును 

నడపించుచువచ్చిరి, ఫీరికి కార్యదర్శులుగా వున్న వారిలో 

జొన్నవిత్తుల గురునాధరావుగార్పు విష్ణుభొట్ల నూర్యనారా 

యణరావుగారు, రిసరో్వో త్రమరావుగారు, 

అయ్య దేవర కాళేశ్వరరావు గారు, "తెన్నేటి విశ్వనాథంగారు, 

వి. వి గిరిగారు గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య గారు బెజవాడ 

గో పాల రెడ్డిగారు మంేన a es చింతమనేని 

భావయ్యగారు, శరణు క్ల వా 

రామస్వామి చౌదరి 

గారు కల్లూరి సుబ్బా 

రావుగారు, నడింపల్లి 

వేంకట లవ్నీ నరసిం 

హారావుగారు, 

సంజీవళె డి గాలు 

దండు 

రాజుగారు కళా వం 

కట్కోవుగారు గ లరుః 

నీలం 

నారాయణ 
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ఆర్మధసర్వస్వము. - 

బలాఫ్కాత్ర్యయ ఉదధ్యమమున అనేకులు 

లాయస్హ్ర విద్యార్థులు, శాసన సభల పదవు 

లకు రాజీనామాయిచ్చి ేశసేవలో నిమ 

గ్నులైరి, శాసనసభలనుండి వెంకటప్పయ్య 

పంతులు మొ! వారు రాజీనామా నిచ్చిరి* 

ఇంక అభిలభారత కాంగ్రసు వర్కి_౦ 

గు కమిటీలో 20 'సంవతృరములనుంచి ఆం 

ధు)లు-కొంత హెచ్చు తగ్దు-అవిచ్చిన్న 

ముగ 'సభ్యులుగావుండి పనిచేయుచుండిరి, 

పపిథమున శ్రీ కొండ వెంకటప్పయ్య 

పంతులుగారు సభ్యుడుగా వుండిరి. వీమ్మట 

వారు కొంతకాలము వర్కింగు కమిటీ 

అధ్యతులుగన్సు క్ట న్ శ్రీ దుస్టూల 

గో పాలకృష్ణయ్య గారు 'కార్యిదర్శిగను వుం 

డిరి, పిమ్మట ప్రకాశంపంతులుగారు, "జా! 

పట్టాఖిగారు సాంబమూ _ర్రిగారుకూడ సభ్యు 

లుగా వుండిరి, ఈ 22 'సంవత్సరముల నుండి 

యు ఆంధ్రులు తమ కర్ణవ్యమును తక్కిన 

రాజధానులతో పాటుగాన్సి అంతకంటె 

ముందంజ వేసిగ్గాని "నెరవేర్చి తమ భాషా 

(ప్రాంతమున శెంతయు కీర్తి తెచ్చిరనుటకు 

సందేవాములేదు. 1921 సం॥మున శీ1వ 

మార్చి, 1 వ. వెలు తేదీలలో బెజవాడ 
లో జరిగిన ఆఖిల భారతే కాంగ్రాసు 'సంఘ 

మునం ద్వే ఇప్పటి "కాంటెసుకు పునాదియని 

ఇప్పదగిన (ప్రణాళిక ఏర్పరుపబడ్డది, తదను 

'సరణముగ, ఆంధ్రులు కోటి రూపాయల 

నిధికి మూడు లక్షల రూపాయలు వసూలు 

చేసి ఇవ్వగలిగిరి. ఇక ఖద్దరు విషయ 

ములో ఆంధ్రులకిది (క్రొ త్తవిద్యకాదు, శ్రీకాకుళములో 

అవిచ్చిన్న ముగ పూర్వమునుండి జరుగుతూనే వచ్చినది 

తక్కిన ఖద్దరు యావత్తు పునర్నిర్మిత మె--- భారత దేశమునందు 

యే ఇతర (పాంశేమునకు వెళ్ళినను--- ఆంధ ఖద్దరునే 

కొనవలెనను కోరికను గలుగ జేసినది, 

అస్న లౌ నివారణయందు ఆంధ్రులు వెనుకంజ వేయ 

లేదు. ఈ విషయమై కీ, శే, వీశేశలింగం పంతులుగార్లు. 
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1893 
రి నాగయ్య, రాజేశ్వరరావు కొప్పరపు 
త 

కూ 
సం॥! నాభు 

శీర్ * పద్మ నాభశా స్త్రీ, గాలి పెంచల 

గారు 
కు 

మయ. గాలి )[ స్ మవ 

వలలో సముద్రాల రాఘ 

౦రేర, వార 

జ 

కా 
ళీ 
"ఇ 

అఖిల భారత సంస్థాన (ప్రజల సంఘ పక్షమున డాక్టరు పట్టాభి సీతారామయ్యగారు * 

(బిటిష్ మంత్రిమండలి రాయబారి సర్ స్టాఫర్డ్ (క్రిప్స్గారితో సంప్రతించుట. 

ఆర్, వెంకటరత్నం నాయుడుగారు చేసినసేవ నిదర్శనము* 
అ'స్ప ఎశ్యులను స్ప ఫక్యులుగ యెంచుకొను సంస్థ చిరకాలము 

(క్రిందట ఏర్పడినది, 

_ జాతీయ విద్యగురించి ఇెప్పనక్కరలేదు. 1907 “సంజ 
ములో స్థాపింపబడిన జాతీయ కళాశాల ఈనాటికిని జాతీయ 
విద్యకు పునాదిగా నొలిచివున్నది. 1907 లో నూరత్ 

కాంగాసులో జాతీయ సంస్థలను ' దేశమంతటా "నెలకొల్స 



శ 

వలెనని తీర్మానింపబడి యుండుటచే, బంగాళొ చేశమలోేను 

ఇండియాలో ఇతేర (సొంతేములలోను అట్టివి స్టాపించబడు 

చుంజెను,గ 

హరిజనోద్యమమునందు ఎక్కువగా పనిచేయుచున్న 

వారిలో శ) బాపి 

నీడుగారిపేరు చెప్ప 

దగియున్న ది. రామ 

దాసు పంతులుగారు 

ఈ సభకు అధ్య 

తులుగా వున్నారు, 

ముదటిలో కీ శే, 

కా. నాగేశ్వరరావు 

పంతులుగారు ఈ 

సభకు అధ్యకంలుగా 

ఉండిరి, | 

(శ్రీమతి విజయలక్ష్మీ పండిట్, 

సం. రా. స్థానిక స్వపరిపాలనా 

శాఖ మాజీ మంశర్రిణి. ఆంధ్ర దేశమునందు 

min oie seinen ఆం వం బాలల ఇ జాం 

* మచిలీపట్న ములో మేధావంతులున్సు త్యాగ 

మూ ర్తియునగు శ్రీ కోపల్లె హనుమంతరావు ఎమ్, ఏ.) 

బియల్, గారు తమ (ప్రభుత్య్వోద్యోగమును, తర్వాత 

ఫ్లీడరీవృ త్తి తినిగాడా వదలుకొనిి, ఆం(ధ్రజాతీయ కళాశాలను 

స్థాపించి ధనమునకె. చేశాటనముచేయ 'మొదలిడిరి. ఆయ 

సక కుడిచేయిగా వారి (పాణమి[త్రులు భోగరాజు పట్టాఖి 

సీతారామయ్య గారు, ముట్నూరి కృవష్టరావుగారు, వల్లూరి 

సూర్య నారాయణరావుగారు దాని అభివృద్ధికై. పాటుబడిరీః 

ఆం(ధ్రులకేకాక, భారత జాతర ఈ కళాశాల వన్నె 

“పెట్టినది, 

తై (తిప్పుటకు తగిన సామర గం పొందిన 

సీతారామయ్య గారు, పహానువముంతరావుగారి తర్వాత ఆ 

భారము తేమపె వేసుకొని జయ(ప్రదముగా దీనిని నిర్వ 

హీంచుచున్నారు. హనుమంతరావుగారి తర్వాత నీతా 

రామయ్యగా రొక్క_రు ఈ సంస్థకు 40 వేల రూపాయలు 

సంపాదించి సిరాస్థికొనిరి !  రాజమ-హేంద్రవరములోని 

జాతీయ హం. ఏలూరులోని జాతీయ కళాశాల 

సంటూరులోని శారదా నికేతనము మొదలై నవి, ఇంకను 

ఇతర ఆశ్రమములు -నేటిమకు జాతీయ విద్యకు నిలయ 

ములుగ నున్న వి. సంపాదకుడు. 

' అందుచేత ఈ తార 

కాం (గాసు _ఉద్యమమునందలి నూతన శకములో -బేళశభ క్ల 

కొండా వెంకటప్పయ్య పంతులుగారు తపు. 

వారికిప్పడు 70 సంవత్సరములు నిండినన్కు ఎక్కువ 

ఉత్సాహముతోన్సు (శ్రమకు పీర్చియు తమ కర్ణవ్య 
మును చెరవేర్నుచున్నా రు. 1921, 31, 82, 40 సంవత్స 

రములలోని "సత్యా గ్రహములందును ఆంధధ్ధులు తమ కర్పవ్య 

మును సంపూర్ణముగా "నెర వేర్చిరని అందరును చెప్పు 

కొన్న విషయము, ముఖ్యముగా 1941 సంవత్సరము సత్యా 

(గహమునందు వారియొక్క చర్యలు న ఎక్కువ 

(పశంసింపబడినవి, 

ఇక ముగించకముందు ఒక మాట . చెప్పవలసియున్న ది, 

ఆం(ధులలో ఉత్సాహము మెండు, నూఠేన. భావములను 

తొందరగా స్వీకరించుశ క్రి వారికి విశేషము, (బవ్మాసమా 

జము అనండి ఆర్యసమాజము అనండి భజనమందిరము 

' లనండ్కి సంఘసంస్కరణ మనండ్కి విధపొవివాహము లనండి, 

యువతీ వివాహము -లనండి, మద్యపాననిపేధ మనండి 

సత్యాగ్రవా మనండ్కి శాసనసభాబహిస్కార మనండి---ఏ 

(కొత్త ఉద్య మమువచ్చినను ఆంధ్రులు ముందంజవేసీ పురోల్సి 

వృద్ధికి తోడ్చడుచున్నా రు. కాని వారియందు కొంతలోపము 

కనిపించుచున్న ది, గఇతరులవలె ఆం(ధ్రులకు జక నాయకుని 

అనుసరించి వెళ్లే స్వభావము లేదు. ఇది అమేపణీ 

మైనదికాదు ; నం అనేకమంది దామాషా మ, 

గల్లిన త్యాగబుద్ధి, కార్యదీక్ను కల్షినవారు, అందుచేత ఆంధ 

వనము ఒక “పెద్ద తాళవృత్నవనము $ తక్కిన పొట్టి "మొక్క. 

లతోనిండియున్న వనముగాదు, ఇది అరణ్యములోవలె దట్ట 

ముగా అలముకొనియున్న వృతజాలము, ఇందులోని 

నిమ్నోో న్న్న తములు 

గుర్తించుట కష్టము, 

తక్కిన  రాజధాను 

లలో అట్టుగాదుః 

తమ్యము కనిపించు 

చున్నది. ఈ కార 

ణముచేత నే ఆం(ధుల 

లో (ప్రతి రూపాయ 

ను 16 అణాల క్రింద హమ. 

కం-చవలె ననియు. డాక్టరు భాబు రా జేంద్రవ్రసొద్ . 
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అంధోస ర సము 

కీ. శే, శ్రీ జమ్పాలాల్ బజాద్, 

(పతి అతాను 12 సెసల (కింద పం-చవలెననియు 

కోరిక పొటమరించినది, దానిని మాలధనముగా "పెట్టి 

దానివలని  (ప్రయోజనమును బాహుళ్యమున కందజేయ 

వలెనను కోరిక ఇతర (పాంతములలో విశేషముగా వున్నది. 

ఇందాక చెప్పినటువంటి విషయము, ఈ విషయము శెండూ 

కూడ ఒక్కరు, ఆంధ్రులు ఎంత త్వరగా (కొ త్త 

భావాలను స్వీకరింతురో అంత: త్వరగా భావ విసర్తన' 

చేయగలరు. బహిప్కారోద్యమమునందు వెంటనే రాజీనా 

మాలు యిస్తారు, అందుకు సందేహము పొడచూపినదో, 

వెంటనే బహీహ్కెరము మానుకుంటారు. వీరి స్వభావము 

గడ్డవామి వంటిది. భగ్గున మండి చట్టున చల్లారుతుంది, సత్యా 

(గహమున (ప్రవేశించుటయందుకూడ ఇట్టి స్వభావమునే 

భూపియున్నారు, వెళ్ల దలచుకున్న వారంతా ఒక్క_పట్టున 

వెళ్ళడము ; తరువాత దేశము గొడ్డుపోయినట్లు ఎవరూ లేక 

పోవడము ఇంఠవరకూ "సంభవించిన విషయమే ! శానీ, 
1941 'సం॥లో అట్లుగాక కొంత (క్రమబుద్ధిని కనబరచినారు, 

అట్లే 'సమాజవాదము (ప్రవేశించగానే యువకులు ఆ వాదము 

నందుచేరి, అచ్చటనుండి కమ్య్యూనిజములో చేరి (పజాహి_తెక 

జీవనమును ఫీభత్సము గావించినారు. అహింసా తత్వమును 
ఎంతత్వరగా అవలంబించెదరో అంత త్వరగా & విసర్టి ౦చుటకు 

గూడా? సధ ఫలా వుందురు, ను 

తా 

ఇంక ఆంధ దేశములో కాంగైస్ ఉఊద్యమములోన్వు 

ఉప్పు సత్యాగ్రహము సహాయ నిరాకరణోద్యమము మొద 

లైన peas (పజాహి తై క కార్య నిర్వహణముల 

లోను (త్రై లూ (ప్రకంసార్థ ర మెన ప్మాత్ర ధరించిరి, 

1980 యా. మూడువేలమంది ఆంధ్రులు కారా 

గృహవాసము స్వీకరించిరి, 1932 వ సంవత్సరములో అంత 

కన్న బహుళముగా శై ళ్లకు వెళ్ళిరి. 1941 వ 'సంవత్సరోద్యమ 

ములో దరిదాపు రెండువేలమందికి మెగా సత్యాగ్రహాముచేయ 

'సన్న ద్ధులెరి, వారిలో ఒక వెయ్యిమంది నిర్బంధింపబడ్కి రక 

రకముల శిక్షలకు గురియెరి. 

"తెలుగు శ్రీలు తమ ఉత్తరదేశ సోదరీమణులవలె (పతి 

బంధకములతో, అడ్లంకులతో నిండియుండని పధములోే 

పోవుచున్నారు. పర్టాపద్ధతి వీరికిలేదు.  'సంఘజీవనములోను 

దేశ విపషయములలోను సత్వేరముగా పాల్టూనెదరు. 1921, 

80, 82 స్వాతం త్ర్యోద్యమములలాేను ఇటీవలి 1941 

సత్యా(గహోద్యమములోన్కు పైన చెప్పినట్లు ఆంధ్ర 

లు (ప్రముఖ భూమికల ధరించిరి, 

ఆదిలో రాజకీయములలో-1921 వ సంవత్సరములో 

ప సహాయ _ నిరాకరణోద్యమము  నోవోటు 
కాంసెక? ల నారంభించగానే ఆంధ్ర దేశపు శ్రీలలో 

అప్పుడు అమెరికలో వ్యవసాయిక విద్య సభ్య సించుచున్న 

(శ్రీ మాగంటి చాపినీడుగారి సత్తీతిలకయు-. శ్రీమతీ అన్న 

వూర్లాదేవి ముదంజవేసి ఆ ఊద్యమములో పాల్లన్న ది, 

ఆమె తనజీవితాన్ని 'సర్వస్వమును జాతీయోద్యమమున 
కంకితమొనర్చిన పవి[త్రమూార్షి. మూడువేల రూపాయల 
విలువైన తేన ఆభరణ | 

ములను మహాత్మునికి 

అర్చించినది, ఆనాటి 

నుండి అశేవ. (ప్రజకు 

దుఃఖకారణ మైన 

ఆమె మృతిచెందిన 

తుదికణమువరకు సరి 

రమైన ఉనికి నిద్రాహా 

రముల లక్ష్యము 

చెయ్యక నిరంతేరము 

సేవ చేయుటలో 

శ్రీ ఆచార్య కృపలాని, 

కాంగెన్ కార్యదర్శి. 
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నిమన్న రా _ల్రె ఉత్యో 

హాము అఫిలాప కలిగి 

యుండెను ఆయా 

దర్శజీవి నీనాటికిని 

ఆంధిదేశపు (శ్రీలు, 

పురుషులు మరువరు, 

ఆమె జ్ఞూపకచిహ్న 

ముగా (పతిసంవత్సేర 

ము సాంవత్సరీకముల 

ఊచితరీతిని 

'సత్కు_రించుచుందురు. 

1980 సంవత్సరములో ఇంకొక సోదరి రాజకీయరం 

గంలో అగ్రస్థానం అలంకరించినది? ఆమెయే దుక్షాబాయి ! 

ఆమె ర్యూన్సీరాణి లమ్మీచాయిలాగ్క (ఫెంచి విజేత 

"దేవివోకాలాగు అనేకులు వెనుకడుగు చేస్తున్న ప్పుడు, నాయ 

కులను నిర్భంధించినప్పుడు మద్రాసు నగరమున ఉద్యమ 

నిర్వాహకురాలై. ఉద్యమమునకు ఊజ్జీవనమ్కు ఉత్సాహము 

కల్పించి అనల్బమైన కృషి చేసినది. ఆమె ధైర్యము కార్య 

ళూరత్వము అప్పటి మద్రాసు పోలీబుకమాపునరును నఖశిఖ 

పర్యంలేము కంపీంప జేసినవి, ఈ కోటిలో అనేకులు చెప్ప 

దగిన వారున్నప్పటికీ అందరినీ పేర్కొనుట కవకాశము 

లేదు, 

జరికి 
U భూలాభాయి చేశాయి. న్ 

ఆంధు)లకు కావ 

© జ 
లసెనది ఎక్కవ పట్టు 

దల, త దేకనిస్థ్ర 'సువి 

కవారమగు ఆలోచన, 

ఆవిచ్చిన్న నగు య 

త్పమ్బు కార్యాంతేము 

వరకు పొటుబడుట. 

ఈ గుణములు ఆం 

ధులు సంపాందిప 

గలిగినట్లయి లే ,భారత 

దేశమునందు (ప్రథమ సంస్కృతాంధ్ర పండితులు, సత్యాగ్రహి 

వు చాలే నిర్వహి ంతురని లం సంచేహాములేదు ! 

శ్రీ పురం రాజొ, ఎమ్.ఎల్.ఏ., 

సం[॥ము 
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జ్ర ఇట 
ఈ కొండా వెంకటప్పయ్య పంతులు. 

విషయ సం(గవాము :_ సామ్రాజ్య. సౌభాగ్య 
మనుభవించిన ఆంధు)లు, ఇప్పుడు చెన్నరాజధానిలో ఒక భాగ 

మం దణగిమణగి యుండవలనిన అవస్థకు పాల్పడుట; 1885- 

1905 వరకును ఆంధ రాష్ట్రము కావలెనన్న, అభిలాష అంత 

గ్లతముగా సూత్రమే ఆంధులలో ఉండుట ; 1905 నుండిన్ని 

బెంగాల్ విభజనవల్ల కలిగిన అలజడి దేశమందంతటను ప్రాకి 

ఆంధులను ఆంధిరాష్టో్రోద్యమమునకు పురికొల్పుట; 1912 నిడద 

వోలు మహాసభకు ఆంధ నాయకులు విచ్చేసి ఆంధ మహాసభ 

లకై ఏర్పాటుచేయుట ; ఆంధ్రరాష్ట్ర నిర్మాణమునక్రై ఉద్య 

మము ; (ప్రతి సంవత్సరము ఆంధ మహాసభా సమావేశములు 

జరుగుట ; _ఆంధిరాష్ట్రిసిద్దికి తీర్మానములు ; వీటితోపాటు 

1921 మాం చెగ్యు - షెల్మ్జ్ ఫర్డ్ గార్లువద్దకు ఆంధ నాయకుల 

రాయబారము, భాషాప్రయుక్త రాష్ట్ర నిర్మాణ సూత్రము 

(పభుత్య్వమువా రంగికరించుట ; రాయలసీమలో కొంత ప్రతి 

కకాల వాతావరణ మేర్ప్చడుట ; 1087 లో శ్రీబాగ్ సమాఖ్య; 

సర్ రాధాకృష్ణగారి యాజమాన్యమున జరిగిన సభలో తీవ్రమైన 

ఆందోళన -తీర్మానములు ; 1041 లో సర్ విజయానంద గజ 

పతీగారి అధ్యక్షతను జరిగిన తీర్మానములు ఏ ఇంకను ఆంధ 

రాష్ట్రము నిద్ధింసకుండుటకు ఆంధు)లు పరితపించుట ; ఆంధ 

పాకం వరా 

దృశ శేయ (ఛాహ్మణములనుండియు విఖ్యాత చరిత్ర 

గలిగి వర్ధిల్లి శతాబ్దముల కొలది సామ్రాజ్యాధికారము 

వహించి స్వాతం(త్ర్యము ననుభ వించి, 

లందున్కు రాజ్యషౌలనా విధానమునందున్సు విద్యా విశేషము 

బలపర్నాక్ర మము 

లందును కళా నెపుణ్యము నందును దకులై (ప్రసిద్ధిగాంచిన. 

ఆంధు) లిప్వుడు స్వాతంత్ర్యము గోలోవుటయేకాక విడ 
గొట్టబడి వెల్లాచెదరై ---* కుంజర యూధంబు దోమకుత్తుక 

జబ్బల నః యనునట్లు-చెన్న రాజధానిలో అణగిమణగి 

సరియైన ల పాలనలేని అంతేర్భాగముగా నుండవలసి 

వచ్చుటయు 'సంభవించినది, 

రమారమి 1880 (ప్రాంతమునుండి ఇట్లుండ్య కీ.శే. కందు 
కూర్చి వీశేశలింగం పంతులుగారి (గ్రంథములునుు, వారిచే 

(పకటింపబడుచుండిన వివేకవర్ల ని ష్మతికయు, వారు సాగిం 

చిన సాంఘిక సంస్క_రణ(పయత్నే ములున్వు (బహ్మసమాజముు 

దివ్యజ్ఞాన సమాజము మొదలగు మత సంబంధములై న సంస్థ 

లును (ప్రజల మనస్సులలో నూతన భావముల నంకురింప 

జేసినవి, మరియు కాం(7సు మహానభా (ప్రచారములున్యుు 

జిల్లాసంఘ సభలున్సు రాజకీయ సమస్యలను గూర్చి సంచల 

నము కల్పించినవి. కృష్ణాజిల్లా కాంగిస్ మహాసభ (ప్రప్రథ 

మమున 1874 వ సం॥లో గుంటూరులో 'సనూబేశమైనది* 

ఇదియే జిల్లా. మహాసభలలో భారత బేశమంలటికిని వెందట 

జరిగిన సభయని :వెప్పవచ్చును. ఇట్లు ఆంధ్ర) చేశమున జను 

లలో (ప్రబోధము పలువిధముల రూప మెత్తుచుండ్క 1905 

సం॥మున బంగాళొచదేశ విభాగము అచ్చటి (ప్రజలలో తీవ్ర 

మగు సంచలనము గావించినది. ఒక్కజాత్తి ఒక్క_భొహు 

ఒక్క చరిత్రే గలిగి, విద్యావ్యాప్షే చేతను నూతనోద్య 

వుముల (ప్రబోధము చేతను ఐక్య భావమును కార్య దీక్ష 

యును బడస్కీ భారత "దేశమున కంతేకును మాగ్గదర్శక మై 

సాంఘిక రాజకీయములందు మేల్బంతులను దిద్దిపెట్టుచున్న 

వంగదేశీయుల జాతీయ ఐక్యరకును .పురోభివృద్సికిని 

భంగకరమైన రాష్ట్రవిభాగము ఆ (ప్రజలలో మహ త్తరమగు 

ఆందోళనకు కారణమయ్యెను. అందుకు (ప్రతివాతముగ వి'ే 

శవస్తు బహిస్మా_రమున్కు స్వ'ేశోద్యమమును సాగించి. 

వాటిని ఆసేతు హిమానలమువరకు భ్యాపీంపజేస్కీ 'కాంగ్రాను 

హాసభా మూలకముగా భారత దేశమంతటా త్మీవసంచ 

లన ముద్భవింపబేసిరి, చేసిన విభాగమును మార్పు చేయుట 

లేదని ఆడంబరముగ (పకటించి పట్టుబట్టిన (పభుశ్వమువార్యు 

ఆ తీవ్రమహోద్యమము చేత తమ పట్టునువదలి (ప్రజల 

కనుకూలమగు మార్చు గావించిరి ! ఆతరుణమున. నడచిన 

(ప్రసంగముల వలనను రాజ ప్రతినిధి మొదలగువారి రాజకీయ 

'లేఖలవలనను భాసా ఇ సోమము జామ్యైక్యరి (ప్రత్యేక 

రాష్ట్ర సన అయనకు ముఖ్య కారణములని స్పష్టీకరించబడి 

నది, అప్పుడు రాజప్రతినిధిగానున్న హోర్టింజ్ (ప్రభువు 
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12 శభ క్ర _ ఆంధనాయకమణులు ఆంధ ఫీష్మ 

Si, శంఖాలు అంట ఛం. + 

. శ్రీ కొండా వెంకటప్పయ్య పంతులు . ss bh శే, శ్రీ న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులు 

బంగాళొ రాజ్య విభెగమును నార్చీన వీవాదమును (పజాసమ్మ బంగాళీయులతో ఒక్క_కాడీన కట్టి చేయబడి యుండుట 

తముగా పరివ్క_రించుట యుక్షమని యాచించి, ప్రత్యేక చేత వారి అభివృద్ధికి తగిన అవకాశములు లేకపోయినవీ, 

కాస్ట్ర వి ్ "గమున . కావళ్యకమగు మూడు విధానములను మరియును గడచిన కొలది సంవత్సరములనుంచి వీహారీయు 

నిరూపించెను, అందు--పరిపాలనాయోగ్యములగు స్థానము లలో విస్నష్టమగు తీవ మైన సంచలనము కలిగినది. బంగాళీ 

లుండవలయుననియున్యు ఆవి 'సమంజసములగు (పజల ఆశయ . యులలోనుండి విడిపోయిన నేగాన్సి తాము అభివృద్ధికి 

ముల 'సంతుష్ట్రిపరచవలెనని యును విశాలమగు రాజనైతీక రాజూలమను గాఢమగు విశ్వాసము వారిలో (పబలినదిం 

పొలక 'సంబంధములగు హేతువులు అందుకు కారణముల వారికోశ్కె_ను తీర్చుట కావశ్యకము లేనియెడల, కొలది 

_యుండవలెనియును సూచించను. కాలములో ఆందోళనకు కారణమగును 5 కాబట్టి అందు 

కిదియే యు_క్తమగు సమయము. ” 

"పని వివరించిన మూడు పరిస్థితుల ననుసరించి వంగ 

ప మాటాడు అయిదు జిల్లాలను ఒక్క రాజధానిగా ఇట్టి (వాతలలోని ఊక్తమాశీయములు అప్పటికే ఆంధ 

-నీర్వరచవలెనని వక్కా_ణించెను. మరియును అప్పటికి బంగా వల ర_క్షనాళములలో జొచ్చి సృాదయసంచలనము 

.భారాజ్యములో చేరిన భీహారీలను గురించి ఇట్లు వివరిం గావించుచున్న్న జాతీయోద్యమముతో పొటు ఆంధ్ర 

ఏను, “ఇంతవరకు బంగాళారాస్ట్ర)ములో చేర్చబడినట్టియు రాన్ట్ర) నిర్మాణము గావించుట అత్యావళ్యకమను ఆశయ 

హిందీ భాస మాట్లాడుచున్న ట్టీయు వీహారీలను విడదీసి మును వై ధించినవి, మ 

(ప్రక్యేకపాలనలోనుంచుట అత్యరీతావశ్యకమని చాకు 1912వ సంవత్సరమున కృష్ణాజిల్లా కాంగాస్ మహాసభ, 

స్పస్ట్రనుగుచున్నది ఇంతవరకును వీరు జోడుసరిపోవని . విశాలవ్బదయుడగు.. కీ శే, (శ్రీ కోవూరి చంద్రారెడ్డి 
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ఆంధ సర్వస్వము 

గారిచే ఆహ్వానీంపబడి నీడదవోలులో సమావేశ మైనది. 

అందుచేత ఆంధ) చేళమునందలి (ప్రముఖులగువారు ఒక్క... 

చోట సమావేశమగుట సంభవించినది, అత్యంత వె భవము 

తోడను ఉత్సాహముతోడను నడచిన ఆ సమావేశములు, 

వారి పృదయనీమలయందు అన్యోన్యత పురికొల్పుటకో 

'కారణభూతము-లై నవి, ఆంధు9ల ఐక్యతకును వారి పురోభి 

వృద్ధికిని ఒకొ_క్క.కేరి వారెల్ల రొక్కంచోట సమావేశ 

మగుటకు గొప్పసాధనముగ గన్పడినది. జిల్లా సభలవలన నే 

ఆంధ్రదేశ మంతటికిని (పతి సంవల్సరమును ఒక్కొక్క 

చోట్క ఆంధ) మహాసభలు జరిపించుట యుక్తమని తోచి 

నది, ఆంధ) మహాసభా సమావేశము ఆంధ్ర)వ్య క్రిత్వమును 

దృఢపరచ్చి సర్వతోముఖముగా ఆంధగిజాతి నుద్దరింప జేయు 

టయే ముఖ్యోబ్టేశమగుటచ్చే ఒక్క ఖావ్య ఒక్క చారి 

(త్రము ఒక్క సంస్కృతి గలిగిన ఆంధు? కరన ఒక్క 

రాన్ట్య్ర్రములో (ప్రత్యేశింపబడుట అత్యంతావళ్యక మనుఫావము 

తోడ్తోడన ఆంధ్రియువకుల హృదయములలో మొలకెత్తి 

నది, అట్టి యువకులలో కీ, శే, జొన్నవిత్తుల గురునాథమ్యు 

కీ చే, చల్లా శేవగిరిరావు పేర్కొన దగినవారు. ఆంధ్ర 

రాష్ట్ర) నిర్మాణమును గూర్చిన తీర్తానమ్యు పైన చెప్పినట్లు 

నిడదవోలులో జరిగిన కృష్ణాజిల్లా మహాసభలో నే (ప్రవేశ 

"పెట్టబడీనదిగాన్సీ 'సకాలములో _ తేబడనందున సభాధ్య 

తులు దానిని సభలో విచారణకు "పెట్టకయే నికాకరించిరి, 

. పీమ్మట ఆ యువకులున్యు (శ్రీ వింజమూరి భావనాచార్యు 

(శ్రీ ఉన్నవ లక్ష్మీ నారాయణపంతులుగారు 

మొదలగు “పెద్దలును జేరి ఆంధ్భరాష్ట్రనిర్గాణ విషయ 

మును చర్చించ్చి దాని ఆవళ్యకతను గుర్ధించి సర్వతోముఖ 

మగు అభివృద్ధికై ఆంధ్రలలో (ప్రబోధము గలగించుటకు 
ఆంధోద్యమమును సాగించిరి, 

లుగారు 

ఈ (ప్రయక్నమునకు (ప్రథమ ఫలితముగా బాపట్లలో 
1918 సం1॥న (ప్రథమ ఆంధ) మహాసభ సమావేశము జరుప 

బడినది, అప్పుడు చెన్న రాష్ట్ర) శాసనసభలో . సభ్యులుగా 
నుండి .ఘనతేగాంచిన కీ క బయ్యా నరసిం "హేళ్టరళర్మ 

గారు అధ్యక్షత వహీంచిరి, ఆంధు)లలో (పముఖులగు వార 
చసేకులు ఆసభకు విచ్చేసిరి, ఆంధ్యరాస్ట్ర నిర్తాణము గురించి 

త్మీవమగు చర్చ జరిగిన పిమ్మట, నెటిలొమెటు ఆఫీసరుగా 
నున్న దివాన్ బవాదూర్ ముట్నూరి ఆదినారాయణయ్య 

గారిచేత ఈదిగువ నుదవారించిన తీరానము (ప్రతిపాదింపబడీ . 

హాసభవారిచేత అంగీకరింపబడినది. 

“ పరిపొలచా సౌస్టవము కొరకును (ప్రజా 'శ్రేయాఖి : 

వృద్ది. నిమిత్తమును భావనలను అనుసరించి రాష్ట్ర విభాగము. 
చేయుట ఎప్పటికై నను అవసరమనియున్సు కాంగ్రాస్ మహా 
సభవారు కోరుచున్న _ అధినివేళశస్వపరిపాలనకున్సు రాష్ట్రీ9 
_యస్వపరిపాలనమును 'సవాజముగను ధృడముగను "నెలకొల్పు 

టకును భాహిప్రయు_ క్షరాష్ట్ర విభాగము అవసరమనియున్వు క 
ఆంధు)లలో కొందరు అఫి పాయపడుచున్నా ర. కావున 

ఈ రాజధానిలో తెనుగు జిల్లాల నొక ప్రత్యేక రాష్ట్రముగా ' 
జేయుటకు (ప్రభుత్వము వారిని గోరవచ్చునో యను విషయ ఖై 
మును గూర్చి ఆంధ్రమహాసభాంగవిధానమును ౧హర్చి = 
విమర్శించుట కేర్పడిన సంఘమువారు (ప్రజల అభి పొయము 
లను నిర్ధారణజేసి స్కి రాబోవు ఆంధ మహాసభవారికి నిజేదిం 

తము. ఈ సభవారు తీర్మానించుచున్నారు, 2 

ఈ తీఠమానము ననుసరించి, ఆంభ మండలము నందం 

తటను ముఖ్యముగా రాయలదీవులోను నిండుగ (ప్రచా 

రము చేయబడినది. శెండవ ఆంధ మహాసభ బెజవాడలో 

191& 'సం॥న్క చాలాకాలము చెన్న రాష్ట్ర శాసనసభలోను 

సామ్రాజ్య _శాసనసభలోను సభ్యులుగానుండి ఆంధ 

ఫీన్మ యను పేరు పొందిన కీ, శే, (శ్రీ న్యాపతి సుబ్బారావు 

గారి అధ్యకుతేను అత్యుత్సాహముతో నడిచినది ఆంధ్ర 

రాష్ట్ర నిర్మాణమును గూర్చి (పజలలో తీ వ్రమగువాంఛ 

పొడమినందున ఈ దిగువ నుదహరించిన తీర్మానము సభవారి 

చేత అత్యుల్లాసముతో అంగీకరింపబడినదిం 

తీర్మానము : (అ) పరిపాలనా సౌకర్యమునకును, (ప్రజల 

పురో భివృద్దికిని భారత 'బేశమును భాసలనుబట్టి రాస్హ్ర)ములుగా 

విభజించుట అవసరమనియు ; (ఆ) కాం(గెసు మహాసభ 

వారు వ్యక్తీకరించిన స్వపరిపాలనా విధానమును ఇండియా. 

గవర్న మెంటువారు రాజకీయలేఖలో నూచించిన స్థానిక 

స్వాతంత్ర్య విధానమును సిద్ధించుటకు భాషా (ప్రయుక్త 

రాష్ట్రములే అనుకూలము లనియును; (ఇ) ఈ రాజధానిలోని 
“తెలుగు జిల్లాలను (ప్రత్యేక రాస్ల్రముగ వేయుట వాంఛనీ 

యమనియును 3 (ఈ 'సమితులను స్థాపించుట మొదలగు 
మార్గము లచే ఈచర్న విషయమున జనాభిప్రొయమును ఏకో 
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కీ, శే. సర్ బయ్యా నరశింహేళ్వర శర్మ, 
(ప్రథమాంధ్ర మహాసభాధ్యతులు, 

వైశ్రాయి ఎగ్జెక్యూటివ్ కౌన్సిలులో సభ్యులుగానుండిరి. 

న్ముఖముగావించుట యావక్యేక మ నియును ఈ సభవారు 

(ప్రచారము చక్కగా నడుపుటకున్కు ఉద్యమము దళ 

మందంతటను వ్యాపింప జేయుటకున్సు (ప్రభుత్వము వారితో 

మహా సభవారిచేత అప్పటప్పటికి చేయుబడుచున్న ఆంధ్ర 

రాష్ట్ర తీర్మానమును గరార్చియు విద్యావ్యాపకము, ఆంధ) 

విశ్వవిద్యాలయ స్థాపనము ముదలగు వానిని గూర్చిన 

ఇతర తీర్నానములను గూర్చియు (ప్రభుత్వమువారికి నివే 

దించి ఊ _ర్తర పత్యు త్తరముల జరుపుటకును 

సంఘ 'మేర్చరుపబడెను, ఈ 'సంఘము అప్పుడప్పుడు ఆంధ) 

జిల్లాలలోని ముఖ్య స్థానములలో సమావేశమగుచుండెను, 

ఒక సాయి 
@ి 

మూడవ ఆంధ) మహాసభ విశాఖప్రట్టణములో 1015 

సం॥న కీ ఆశే. పొనగల్ రాజా క్రీ రామారాయణిం 

గారి ఆధిపత్యమున జయ(ప్రదముగ నడిచినది. వీరుకొంత 

కాలము సామ్రాజ్య శాసన సభ్యులుగా నుండుట యే-గాక్క 

పిమ్మట ఇన్నరాష్ట్ర శాసనసభలో సభ్యులై, (ప్రభుత్వ 

కార్య నిర్వాహక సభలో (ప్రధానతను బడసిరి 1916 

'సం॥న నాల్లవ ఆంధ) మహాసభ కాకినాడలో కీ శే, 

దివాక్ బహాదుర్ సర్ మోదర్భ రామచంద్రరావు పంతులుగారి 

అధ్యకుతే క్రింద మహోత్సాహముతో జరిగినది, మొత్తమున 

1918 'సం॥ మొదలు ఇంతవరకును 28 మహాసభలు ఆంధ) 

దేశమున ముఖ్య స్థానములలో సమావేశపరుపబడినవి. 

ఆయాసభ ల అధ్యక్షుల ేళ్ళ న్యు అవి సమావేశములు కాబ 

డిన పట్టణముల చేళ్ళను చివర జతపరచిన పట్టికయందు 

వివరింపబడినవి, 

1988 సం॥ ఇెన్నపురిలో సమావేశమైన ఆంధ మహా 

సభకు హిందూ విశ్ళవిద్యాలయాపొధ్యతు లైన చీస్ రాధా 

కృష్ణగారు అధ్యతత వహించిరి. చెన్నపురి (ప్రథాన న్యాయ 

స్థానమునందు న్యాయమూ_ర్రిగా నుండిన ముత్తా వెంకట 

సుబ్బారావుగారు (పారంభ కులుగా నుండిరి 

విశాఖపట్టణమున జరిగిన మూడవ ఆంధ) మహాసభ 

తక్కిన 'సభలన్నింటిలోను వూర్వమువలె ఆంధ్ర) రాష్ట్రము 

వాంఛనీయమనుటతో సరిపుచ్చక,  ఆంధి)రాష్ట్ర నిర్మాణము 

అవళ్యము'గాన (ప్రభుత్వము చారు త్వరితముగా రాష్ట్ర 

నిర్మాణము గావింపవల సీనదనియే కోరుచు తీర్మానములు 

గావింపబగుచు వచ్చినవి, 

1941 సం|లో మరల 

విజయానంద గజపతిగారి అధ్యక్షత (క్రిందనడచిన 2కి వ 

ఆంధ మహాసభలో---ఇంత కాలము ఆంధు9లు తీవ్రముగా 

ఆందోళన గావించుటకు మహాభలు జరిప్కి అనేక (పయత్నే 

ములు చేసినను (ప్రభుత్వమువారు 'అంగీకరింపక "పెడచెవిని 

"పెట్టుచుండుటవలన, మరల శాసన సభా "కార్యములు సాగి 

నప్పుడు అందలి ఆంధ) శాసనస లు రాష్ట్ర) నిర్మాణముకు 

వలయు కృషికి ఎట్టి ఆటంకములు వచ్చినను వానిని తొల 

గించవలెననియు అప్పటికిని సాధ్యము గాని యెడల ఆంధ 

శాసన సభ్యులును తక్కిన ఆంధ (ప్రజలును గూడ అన్ని, 

విధముల త్యాగముగావించి రాస్ట్రినిర్మాణము సిద్ధింపజేయ 

వలెనినియు=- చేయబడిన తీర్మానము 'సర్వజనాంగీ కారము 

బడసిన్ది, | 

విశాఖపట్టణములో _ సర్ 
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ఆంధోసర స్వ్యము 

ఇట్లు 1918 సం॥ నుంఖ్కీ ఇంతవరకును ఆంధ్రమహా 

we సమావేశముగుచుండుటయేగాక్క 1921 'సం॥ములో 

ఛారతజేశ రాజ్యాంగ విధానమునందు మార్పులు జేయ 

'సందర్భమున ఇండియా దేశ కార్యదర్శి మాకేంగ్యుగారున్యు 

ఇమ్స్ఫర్డ్ (ప్రభువుగారును వెన్న పట్టణమువచ్చినప్పుడు, భారత 

దేశమున భాషా (ప్రయు క్ష రాష్ట్ర) నిర్మాణము యొక్కయు, 

ఆంధ్రరాష్ట్ర నిర్మాణముయొక్క_యు ఆవళ్యకతే నివేదించు 

కీ శే శ) న్యాపతి సుబ్బారావుగారి అధ్యమత (క్రింద 

కొందరు ఆంధ్ర ప్రముఖులతో గూర్పబడిన నొక రాయ 

బారము నడపింపబడినది, దాని ఫలితముగా అంధ్ర రాష్ట్ర 

నిర్మాణము గావింపబడకపోయినను---ఆయా రాజధానుల 

లోని శాసనసభలలో అధికస సంఖ్యాకులగు 'సభ్యులచేత 

ప్రత్యేక రాష్ట్ర నిర్మాణము 'అంగీకరించుచు తీరమానములు 

చేయబడినయెడల, (పభుత్వమువారు అంగీకరింపవచ్చు--- 

నను నియమము, ” 1916 'సం॥మున గావింపబడిన ఇండియా 

జ్ రాజ్యాంగ విధాన చట్టమునందు చేర్చబడినది, 

ఈ అవకాళమునుబట్టి, చెన్న పురి శాసనసభలో నాలుగు 

సారులు ఆంధ్రరాష్ట్ర నిర్మాణము విషయము చర్చకు వేయ 

బడి బహుసంఖ్యాకులవలన అంగీకరింపబ డెను, కాం(్రాసు 

చారు (ప్రభు త్వాధికారమును చేబట్టిన రోజులలో అట్టి తీర్మా 

నము (ప్రవేశ పెట్టబడి 'సభాంగీకారము బడయుటయు, 

మ(ద్రాసు గవర్నరుగారు నాడా సుముఖులై చెన్న పురము 

నందే ఆంధ్రరాస్త్రమునకును తమిళ రాస్ట్రమునకునుగూ-డా 

(ప్రత్యేక రాజ్య స్థానము లేర్చచి, శెంటికినీ గవర్న రుగానుండ 

వచ్చునను అనుకూలాభ పాయమును వెల్లడించిరి. 

అంతేటను వ్యాపించుటయు (పజలలో ఆం(ధ్రరాస్ట్రము 

తప్పక సీద్ధించునను ఆశ గొప్పగా కలుగు టయు "నేర్చడినది. 

ఇండియా. కార్యదర్శిగారు . దానిని అంగీకరించకపోవుటతో 

ప్రజలయాళ స 

ఆవా ర 
అంటి 

- ఇండియా, కార్యదర్శిగారి ఉత్తరువు ప్రకటితముగాక 

ఫూర్వమే - చెన్న పట్టణములో సమావేశమైన ఆంధ్రమహా 

సభకు మద్రాసు హౌళోర్టలో న్యాయమూ_ర్థిగానుండి 
సు! ప్రసిద్ధులెన (శ్రీ ముత్తా సుబ్బారావుగారు (ప్రారంభకులుగా 
నుండిరి. తత్త కీవొతు పండితులుగా ఖ్యాతిగాంచ్చి చేశాం 

తరములందు సహితము గౌరవము బడసిన సర్ సశ్వపల్లి 

రాధాకృష్ణ గాడు అధ్యక్షతవహి ౮చిరి, (ఈ విషయమా పెన 

'ఆందోళన సమంజసము, స 

“తెలిపియే యుంటిమి) ఇట్టి (ప్రముఖుల తో త నలిగియా. 2 

ఆంధధ్రరాస్ట్రము సిద్ధించక పోవుట నోవనీయమే ! . 

ఆంధ్రరాష్ట్ర సర్తాణమునకు రాయలనీమ (ప్రముఖులలో - 

కొందరి విముఖతను చ వారి 'సంశయములు నివ ర్దించ. 

టకు 16-7-87 తేదీన చెన్న పట్టణములో తూర్చుతీర వాసు 
లగు ఆం(ధులపక్షుమున్క రాయలనీమయొక్క ఆక్థి కాక . 

వృద్ది తగిన అవకాశములు ముందు కల్పించుటకును రాజు, 

ధానికి తగిన స్రానమును నిర్ణయించు విషయమునను a 

హరతులతో వ సమాఖ్య శ్రీచాగ్స సమాఖ్య * అనూ. 

చేరుతో...పకటించిరి, 

మరియును ఆం(ధరాష్ట్ర నిర్మాణావశ్యకతను ఇండియా 

కార్యదర్శిగారికి “రౌండు. టేబుల్. కాన్ఫరెన్సు "లో 
నివేదించుటకు 1981._8ఉ సంవత్సరములో జరిగిన ప్రత్యేక 

ఆంధ మహాసభలో కీ జే వి, వి. జోగయ్య పంతులు 

గారిని రాయబారిగా నియమించిరి. మరిమొకసారి శ్రీ 

దేశపాండ్య సుబ్బారావుగారిని గూడా అందునిమ్నిర్తవేం 

పంపీయుండిరి ఇంత (ప్రయత్నము “గావించబడినను (ప్రభం 

త్వమువారు రాష్ట్ర నిర్మాణము అంగీకరిం చకపోవుటకు కాడ 

ణము దురూవ్యాముగా నున్నది, 

ఆంధ్రులు (ప్రత్యేక రాష్ట్ర నిర్మాణము గావించుచున్న్న 

హీతుకమనుటక్కు “పె నుడివిన 

రాజ పతినిధి హార్టింజ్ (ప్రభువు (వ్రాసీన రాజకీయలేఖలోనిః 

యంశములు (ప్రమాణవాక్యములుగా గమనించదగినవి ఆట 

కాక్క, 1980 'సం॥లో భారతదేశ నూతన రాజ్యాంగ నిర్మాణ 

మునుగూర్చి విమర్శించుటకేర్పడిన నై మక్ కమిపకొవారయ 
తమ నివేదికలో ఆం(ధ్రరాస్ర్రామునుగూర్చి ఈ విధముజో 

(వాసియున్నారు ప్లు 

“ భారతదేశములోని వివిధరాస్థములలో భాసా భీత 

ములవలన విడిపోవలెనను అఖిలాప. (ప్రజలలో పుట్టుట చేత 
కొలది 'సంవత్సీరములనుండి ఈ భాపా భేదములు ముఖ్య మ? 

నెక రాజకీయ సమస్యగా పరిణమించినవి. , .పదునేడు సంజ 
తృరముల (క్రిందట “తెలుగు మాటలాడు జిల్లాలవారు గాం 

చిన మహాసభలో ప్రత్యేక ఆంధధరాస్త్రము కావలెనని కో 
బడినకోశ్కి_ ఇన్ని 'సంవత్సేరములనుండి ఎడతెగక కేరబడకు 

చునేయుండి, ఇప్పుడు ఒక (పాముఖ్య మైన రాజకీయ 

సమస్యగా ' తేలినది, కొలది సంవళ్ళరముల (క్రిందట రెండెత 
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సారులు మదరాసు. శాసనసభలో (కమముగా చర్చించబడిి 

బహుసంఖ్యాకులగు సభ్యుల చేత అంగీకరింపబడినది. 

మరియు ఈ రాష్ట్రములోని. పరివర్శనములు ఇ్రాష్టా 
సమస్యవలెనే (ప్రాధాన్యతవహించిి రాజకీయములలో (ప్రవే 

శించి, ప్రత్యేకరాజకీయ పక్షములు ఎర్పడుటకు కారణము 

"లై నవి.” 

ఇంకను నైమకొ కమిపకవారు తమ నివేదికలో 

మరియొకచోట (పల్యేకరాస్ట్ర నిర్తాణమునకు ఆవశ్యక మైన 

పరిస్థితుల ఈ (కిందివిధముగా వివరించినారు 

6 ఏక్రభావను మాట్లాడు (ప్రజలు నివసించు దేశభాగము 
(ప్రత్యేక రాస్టముగా 3 చేయబడినప్పుడు, ఆరాన్ట్య్ర పరిపాలనా 

భారమును నిర్వహించుటకు తగిన ఆధారములును అవకాశ 

ములును కలిగి స్వయంపోపక సామర్థ్యము కలిగియంండిన 

యెడల్కు భాహిసామ్యము (ప్రత్యేక రాష్ట్ర నిర్ణాణమునకు 

తగిన కారణమే కాని అది యొక్క_టియే చాలదు. జాతి 

మత సామ్యము, అర్థిక విసయములందు ఐక్యత, "చేశమం 

తయు కలసి ఏకఖండముగానుండుట, పట్టణములకు త గినట్లు 

పల్లెలు సము(దతీరమునకు తగినట్లు లోపల మెరక భాగ 

ములు కలిగియుండుట్క అమలులో “పెట్టుటకు అన్నిటికంటె 

ముఖ్యముగా నుండు విషయమేమనగా ఏ భాగము నూతన 

ముగా (పత్యేక రాష్ట్రము చేయబడుచున్నదో ఆ వైపు 

నుండీయున్సు ఎందుండి ఈ నూతన రాష్ట్రము విడిపోవు 

చున్న దో ఆ వె వై పునుండియును సాధ్యమయినంతవరకు అత్యధి 

కమగు అనుకూలాభి పాయము సమకూడుట.” ఈ హరతు 

లను నిస్పతపాతబుద్ధితో యాచించినయెడల, ఆంధ్రదేశ 

మును (ప్రత్యేక రాష్ట్రమశా జేయుటకు ఎట్టి ఆటంకములు 

లేవనియు ఆ వరతులన్ని యు అంధ్ర దేశమున వూర్లముగా 

సిద్ధించినవనియు అంగీకరింపక తప్పదు.  -_ 

(ప్రత్యేక రాస్ట్రిముగా నిర్మించవలెనని కోరబడు దేశము 

75050 చ. మై. వైశాల్యము కలది, అందు (17000000) 

ఒకకిోోటి "డెబ్బదిలకుల జనము రాకపోకలకు తగిన రాజ 

మార్హములును చెన్న పట్టణమునుండి గోపొలప్రురము 

వరకును దాదాపు ఆరువందల మైళ్ళ పొడవున సముద్రతీర. 

మును శేవు పట్టణములును గలవు. ప్రకలీరునాడ పల్లెల 

రును క. వార్షి క 

మొ త్తపు ఆదాయములో సగభాగము తెలుగు ' జిల్లా లనుండి 
మదరాసు ప్రపత్వమువారి 
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. విజయనగర మహారాజకుమార్ సర్ పూసపాటి విజయానంద 
గజపతి రాజబహాద్దూర్, ఆంధ మహాసభాధ్యకులు, 

న ఎ ఏ సరీ క్త రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి. 

వనూలగుచున్న ది, 1938 సం॥లో శా సాన అడుగబడిన 

(పక్నకు, (పభుత్వమువారిచ్చిన లెక్కలను బట్టి, (ప్రతి సంవ 

త్సరము “తెలుగు జిల్లాలనుండి వచ్చెడి ఆదాయము మొత్తము 

ఆ జిల్లాలకై చేయబడు వ్యయములకం కు. ఒక కోటి 

రూపాయలు అధికముగా నున్నట్లు తేలినది. మరియు, 

“తెలుగు జిల్లాలు మొ త్రమన ఎక్కవ ఫలవంతమైన 'బేళశము, 

వీని ఆదాయమును హెచ్చుచేయుటకు పలువిధములగు 

మార్షములు గలవు. నూతన వ్యవసాయ శాస్త్ర పద్ధతు లవలన 

భూములను ఎక్కువ ఫలప్రదము Sar మెట్ట 

ప్రదేశములలో చెరువులను బావులను ఏర్పరచి తోటలను 

"పెంచవచ్చును "దేశము ఖనిజసమృద్ధి కలదగుటచేత పరి 

(శ్రమలను సౌాగించవచ్చును. . ఇట్లు దేశమునకు సంపత్తి సమ 

కూర్చి, విద్య వ్యాపింపజేస్కి వృత్తులను పోషించ్చి. (ప్రజలకు 

సౌఖ్య మొనగూర్పుటకు మార్చములను ఏర్పరచుచో, తక్కిన 

రాస్ట్రములతోపాటుగు భారతదేశ స్వాతంత్ర్య సౌభాగ్య 

ముల నొడగూర్చి పోషించుటకు తగిన బలిస్ట. రాష్ట్రాముగా 

చేసి తగినంత పలుకుబడియు గౌరవమును 

వచ్చును, 

సంపొదింప 

ఆం(ధ్రరాష్ట్రాము ఏర్పడినప్పుడుగాని, ఆంధ్ర వ్యక్తి క్రితము 

పూర్ణముగా వికసించుటకు తగిన అవకాశములేదుః . 

ఆంధ్ర జిల్లాలతో పోల్చినయెడల, మిక్కిలి చిన్న 

వళాల్యముగలిసి కొలది జనస సంఖ్యగలిగ్సి ల. సంపత్తిలో 



ఆంధిసర ఇస్వము 

మిక్కిలి వెనుకబడియున్న సింధు ఊత్క_ళరాస్ట్రములను 

-నెరవేర్చక ఉపేకు్షజేయుట అసమంజుసము, అన్యాయమని 1019 

వక్కాణింపక తప్పదు, 1914 

కొంాసు మహాసభ మహాత్మాగాంధీగారి యాజమాన్య 1915 

మున నడిపింపబడుకాలము ఆరంభవమణటతోడశే భారత 1916 

'జేశమందలి రాస్ట్రిములన్ని యు భాషా ప్రయుక్షములుగ విభ 1917 

జింపబడినవి, అంతకు ఇంచుక ముందుగ కాంగాసుు ఫీర్క్మా- 1918 

లుగ (ప్రల్యేకింపబడి యుండుటచేత అవియును కాంగైాస్ 

వ్యవహారముల నిమి_కేము (ప క్యేకరాస్ట్ర)ముగ నేర్పరుప బడినవి. 

కాబట్టి మనకు ఆంభ్రరాస్థ్రము సిద్ధించుటక్కు భాపా 

(ప్రయు క్షరాష్ట్ర నిర్మాణ సూత్రమును అంగీకరించి ' అమ 

లులో "పెట్టి వ్యవహరించుచున్న కాం(గౌసు సహాయము 

మిక్కి.—లి ఆవశ్యకమూ. భారత చేశములోని రాష్ట్రము అన్ని 

టిలో (పాధాన్యతవహించ్చి మార్చ దర్శకముగా ఉండిన 

బంగాళ" రాష్ట్రమువారు అత్యంత తీవ్రమగు ఆందోళన 

గావించ్చి కాస్ మహాసభా మూలకముగా ఆసేతు 

కీంమా-చలమువరకు దానిని వ్యాపింపబేస్పి రాష్ట్ర విభాగ 

మును అనుకూలముగ మార్పించుకొనగలిగిన విషయమును 

గమనించి, కాంగ్రాను మాలకముగనే కార్యసిద్ధి బడయు 
టకు మనము (ప్రయత్నింపవలెను, అన్యథాగావించిన ప్రయ 

త్నము సిద్ధించిన సంతోవమేగాని, అట్టి కృషికి తావు లేద 

నియే చెప్పవచ్చును. (ప్రజలు సామాన్యముగా కాంట్రాసు 

(పజలే యగుటచేత కాం7సు కార్యముల నే బలపరచి, 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1924 

1925 

1926 

1927 

1920 

1929 

1931 

1931 

1932 

1934 

1936 

"అట్టు చేయుటవలన కాం(గసు _మూలకముగా భారత 1987 
చేళమునకు 'స్వరాజ్యము సీద్ధించినను లేక స్వరాజ్యము విన 

యమై (ప్రభుత్వమువారితో ఏదిమైన ఒక సమాఖ్య సమ 19868 

కూడినను, దానితోపాటు ఆంధ్రరాష్ట్ర నిర్మాణము సిద్ధిం 1939 

చును 3 ఆంధ్రుల ఆశయములు సఫలీకృతములగును. 1941 

"కాం[్రాసువారు ఆంధ్రరాష్ట్ర నిర్మాణ సమస్యనుగూడ వారి 

బాధ్యతలలో నొకటిగా అంగీకరింపజేయుట కర్తవ్యము 

ముఖ్యమార్షమునుగా. న? 
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అం[ధమహాసభ సమావేశ ములు 

నిర్మాణముచేసీన (ప్రభుత్వమువారు ఆంధ్రుల ఆశేయములు సము (ప్రదేశము 
బాపట 

య 

"బెజవాడ 

విశాఖపట్నము 

కాకినాడ 

“నెలూరు 
ంంి 

గుంటూరు 

(ఈ 4) 
కడప 

అనంతపురం 

మహానంది 

బరంపురం 

చిత్తూరు 

మ(ద్రాసు 

మచిలీప ట్నం 

ఏలూరు 

అనంతపురం 

నంద్యాల 

బెజవాడ 

గుంటూరు 

మద్రాసు 

బెజవాడ 

విశాఖపట్నం 

శాక 
బెజవాడ 

మద్రాసు 

గుంటూరు 

విశాఖపట్నము 

అధ్యక్షులు 

గా] వి, ఎక్ శర్మ 

న్యాపతి సుబ్బారావుపంతులు 

పానగల్లు రాజావారు 

మోచర్ల రామచం[ద్రరావు 

కొండా వంక టప్పయ్యపంతులు 

కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు పంతుల 

నమిలి పట్టాభి రామారావు 

గాడిచెర్ల హరిసర్వో త్తమరావు 

ఎ. రంగనాథ మొదలియారు 

రాజూ కోటగిరి వెంక ఓ కృష్ణారావు | 

జమీందారు గంపలగూడెం 

వేదం జవంకటరాయశ్ళా స్త్రీ 

కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి 

సామి "వెంకటాచలం శెట్టి 

రాజూబహుదూర్ వెంకటాద్రి 

అప్పారావు జమిందారు 

వుయ్యూరు 

వొ, లమ్మణస్వామిరావు 

సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ య్య 

క. కోటిరెడ్డి 

వి, వి డో గయ్య 

(పః స 3. కోటిరెడ్డి 

క, వి, కెడ్డినాయుడు 

(పః స) దేశపాండ్య సుబ్బారావు 

"వేమవరపు రామడాసుపంతులు 

క. కోటిరెడ్డి 

(రజతోత్సవ సమావేశము) 

సక్వేపల్లి రాధాళ్ళన్ణయ్య 
ఎమ్. అనంతశయనం 

విజయానందగజపతి 



రి. స్త్రీ ఉద్యమము 
స యత్ర నార్యస్తు వూజ్యంతే నందంటే తత్ర దేవతాః 

య తే తాస్తు నవూజ్యం కే సర్వా స్త్మతా ఫలా; (క్రియాః 1 

—మనుస్మ ఎ్రితి* 

విషయ సంగహము ;___భారిత దేశమున. స్త్రీల 

స్థానము ; (ప్రాచీన కాలమందు పురుషులతో సమానముగాను, 

ొన్ని విషయములలో అధికముగాను ఉన్నందుకు నిదర్శన 

ములు ; ఆంధ దేశమందలి చారిత్రక (ప్రసిద్దలైన నారీమణులు ; 

ఆంధ మహిళా-ఉద్యమ (ప్రశస్తి; 1989, బేగం అమిరుద్దీన్ 

సతీమణిగారి వాక్యములు;  నారీ-ఉద్యమాశయములు ; స్తీ 

విద్య, బాలికా విద్య, వయోజన స్త్రీ విద్య; సంఘ దురాచారము 

లందలి స్త్రీలను బాధించేవాటిని తొలగించుకొనుటకు స్తీ ఉద్య 
మములు ; వారసత్వపు హక్కుకు సంబంధించిన కృషి; వివా 

హముల విషయంలో శారదాచట్టము, అది ఇంకా బలపడవలె. 

నన్న కోరిక; శ్రీమతి రాధాబాయి సుబ్బరాయకాగారి బిల్లు 

జయము పొందవలెనన్న కోరిక ; డా॥ శేసరిగారి సేవ; నేటి 

ఆంధి నారీమణులలో స్త్రీ ఉద్యమమును సాగిస్తున్నవారు; 

శ్తీలలో జాతీయోద్యమములో పాల్గొని జైళ్లకు వెళ్ళిన. వీరాంగ 

నలు ; ఉన్నతి విద్యను నేర్చిన ప క "వి చేశములం 

దున్నత విద్య నభ్యనించి పెద్ద పరీక్షలలో ఊఉ త్రీర్ణలైనవారు ; 

హిందీ నేర్చిన స్రీలు; స్తీ స్వాతంత్ర్యము; సరి నష్మత కాడా 

“ఎచ్చట స్రీ నీలు పూజింపబడుదురో అచ్చట 

"దేవతలు న. ఎచ్చట పూజింపబడరో 

అచ్చట అస్నికియలు ఫలశూన్యము . లగు 

చున్నవి.” అసి మనువు నిర్పచించినాడు. మనును 

సిరచనము నిజమే ! కాని 

భారతజేశమున  ఛారతలీయుడు గ్రీన్ "దేవిగా 

శ్రీల నాగు విస్మరించి బన న 

సంఘమున (స్ర్రీకీ సంకుచిత 

స్థానము ఇవ్వడముతోనే ఉద్దమనశీలమగు బుద్ధి 

ఉన్న తదృక్పథము పఠనోన్నుఫిమై, భారతమాత 

నుదుటి తిలక దీధితి PA "దైన్యము నించెడి 

ప్పుడు స్ర్రీని ఈ 

కన్నులతో అథో 

ముఖమొనది. ఒక 

గడ్డమాద “ఊషి 

త్ర . సమముగా 

ఛావించిరి, అందు 

శ్రే ఆదిదంపతు . 

'లైన పార్వతీపర [ | | 

SSA 
మన _ జీవితాలకు షు స! చెన్నపురి అం మహిళా సభ 

రాణిక re సీతారామచం|దులు, (జా 

కుటుంబ బీవితాసికి పటుగొమెన పతి వత సావితి, 
ల ౫ా 

చారిత్రక గోళంలో వెలుగుచుక్క_లలాగు వెలుగు 

తున్న రూన్సీ, బాంద్ బీబీలు వెలసిరి. అందుకనే 

భవభూతి మహాక SO 

 గృవాస్యకోభాం” 

అనిన్నీ, స్ర్రయే 

_ సంసారానికి “మూ 

లకందం, ముకుం 

దం” అసిన్నీ (థువ 

పరచినాడు. “ప 

కృతిః కర్త పురు 

వస్తు పుమ్క-ర ప 

శ్రీని సే, శ్రీమతి వేదాంతం కమలాదేవి. లాసవ స్ని్తేపః శ 

i 
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అంధ సర వస పము 

అను సాంఖ్య మత 

సూక్తి, (పకృత్యంశ 

మగు (స్త్రీ ఉన్నత 

దశను వేనోళ్ల వాటు 

చున్నది! 

మన తెలుగు పొల 

ములో గూడా, “ఆం 

ధుల చర్మితమున 

కెల్ల న నుపమాన 

దీ ప్రీగూర్చిన” రుద 

మదేవిరాజ్ఞి , కాకతి 

గణపతి పు(తిక 5 ప 

ల్నాటి (బహనాయసి 

కై నూదుచెరువుల నీరు 

(తాగించిన (వజ్ఞాధు 

శ్రీమతి దీ. కామేశ్వరమ్మ వీ.ఏ, 

నెనెటు మెంబరు, మైసూరు 
మ్యునినిపల్ కౌన్సిలర్. 

రీణురాలు నాగమ్మ 5 

పదునారేండ్ల (పాయ 

మును కౌగిటిలోసి 

ఆం(ధ్రదేశము పతికి కరవాలమిచ్చి,“రతిరాజ 

చార్మిక్రక ప్రసిద్ధలు సౌందర్య ._. రణరంగధీర, 

ల లు సాతవవిజయంబు -సమకూరు 

సీకు” అసిచెప్పి కదనరంగమున కంపీన ధీరచి త్త 

“విరిగివచ్చిన (ప్రాణవిభునకు, పసు 
పిచ్చి వేడిసీళ్లను తోడు కోడలాకతె” అసికీర్తి 
గాంచిన ఖడ్లతిక్క-న ధర పల్ని; సారస్వత వీధిలో 

సన్నుతి శెక్కీన మొల్ల, తరిగొండ వెంకమ, ముద్దు 

పళసి మొదలైన మంచిపుప్పాలు పూచినవి ! 

“ఇంటింట చేశసాహిత్య దీపాలతో” ఆంధ 
తేజస్సు ఆనాడు రాపాడినది ! 

మాంపాల ; 

పతనోన్లుఖ మైన తమ సముజ్యల శక్తులను 
కూడదిసుకొసి, ఆంధ్ర)రమణులు తవు ఉద్యను 

మునకు పునరుజ్జీవనము కలిగించ, తమ ఉద్యమ 

(పాశ సము చసెంపొందించుచున్నా రు. 1939 

సం॥ డిసెంబరు నెల 16," 

ఆం(ధమహీణా. 17 తేదీలలో కడపలో 

ఉద్యమ జరిగిన 14 న ఆంధ్రరాష్ట్ర 

(హస్తి మహిళా సభకు అధ్యకుత 

వహించుచు, శ్రీ బేగం అమి 

రుద్దీ౯ సతీమణిగారు: “12 సంవత్సరముల [క్రిందట 

ఉత్పాహపూరితులగు గోదానరీమండల మహిళా. 

మణులు కొందరితో కలసి కృసిచేయు భాగ్యము 

నాకు కలిగియుండెను. చాసి ఫలితముగచే 

అప్పుడు రాజమం[డిలో (పథను గోదావరీ 

మహిళా సభను, కాకినాడలో [పథమ ఆంధ 

మహిశాసభను జరిపియుంటిని. అదిమొదలుగా 

ఆంధ) దేశ మహిళామణులు తము సహజోత్చాహా. 

ములతో, (పతి సంవత్సరము ఈ మహాసభను 
విజయవంతముగా జరుపుచుండుట వాలా ముదా. 

వహము. అఖిలభారత మహిగ సభ మొక్క 

శ్రీమతి గంధం అమ్మన్నరాజా, వి.ఏ.,ఎల్.టి., ఎమ్.ఎల్.ఏ., 

సెనెట్ మెంబరు. 



(పాంతీయ సమావేశములను జరుపుటలో అన్ని 
(పాంతములవనారిక౦ శు, ఆంధ మహి ళామణులే 

పెచేయిగా నున్నారు. భారత బేశములోని 

అనేక | పాంతములకన్నను, ఆంధ్ర) దేశ వ్ 

జనముందు ఎక్కువ (పబోధము కలిగిన దనుట 

సిశ్చయము; దీని నెవ్వరు కాదనజాలరు. భారత 

భూమికి, స్త్రీ జనోద్యమమునకు సేవ జేయుటలో 

రితో పీటు రాగలవాశెందరో 'యుండరు. నేను 

ఆం ల్ "దేశములో ఆశేండ్లు నివసించి, అనుభవ 

(శ్రీమతి "చుండూరు రత్తమ్మ, జమీందారిణి,. 

ఏలూరు పురపాలక సంఘాధ్యకురాలుగా కొంతకాలము 

పనిచేసిరి. 

ముతో చెప్పుచున్నమాట లివి. భారతదేశ భావి . 

భాగో్యోదయమునకు ఆంధిమహిళలు (పశ స్త 

ముగా తోడ్పడి, తమ బాధ్యత నెరవేర్చుకొందు 

రనుట నిస్పంశయము.” అసి ఆంధమహిశా 

ఉద్యమము పై, నారి అభి పాయమును వ్య తే 

పర-చినారు. 

క్ "తెలుసుకోవాలన్న కోరిక, సంచదేహించ 

డాపకి వలసిన ఓపిక, ఆలోచించడానికి కుతూ 

ఫు en ET htt fd 

శ్రీమతి వల్లభనేని సీతామహలేక్ష్మమ్మ, 

పాలం, స్వసిశ్చయం (పకటించడంలో సిదానం, 

పునరాలోచనకు సంసిద్ధత- 
వ్ చ ల్. శా ఇవి విజ్ఞాన దృష్టికీ లవణ . 

అశయములు ములు.” విద్య లేకున్న విజాన 
న 

చమువులేదు. (స్తీ; జాన మని 

వార్యము. తల్లికి "తెలియసిది తనయుసికి తెలి 

" .. డేళబాంధవి, దువ్వూరి సుబ్బమ్మగారు, 

* రాజమండ్రిలో శ్రీ సనాతన విద్యాలయ స్థాపకురాలు, " 
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ఆంధ్ర సర్వస్వము 

యదు. భవివ్య ద్భారతజాతికి తల్లియగు (ప్రకృత 

ప్రీ! విద్య లేకపోయిన భారత జాతికి భవిష్యత్తు 

సున్న. సిర్భంధ విద్యావిధానము (స్ర్రీలక వసరము. 

బాలుర నిద్యావిషయిక వ్యయమునకు, బాలికల 

విద్యావిషయక వ్యయమునకు గల తేడా మన దేశ 

మున మూచిన యెడల గ్ర్రీల విషయములో గల 

Es 

(శ్రీమతి కడవ రామసుబ్బమ్మ, కడప జిల్లాబోర్డు అధ్యక్షురాలు, 

శ్రీలలో ఈ పదవి పొందినవారు వీరే; ఇదివరకు జిల్లా 
ఎడ్యుకేషనల్ కౌన్సిల్ అధ్యతురాలుగా కొంత కాలముండిరి. 

అశ్రద్ధ తెలియగలదు. ఉన్నత పాఠశాలలో 
| బాలికల విద్యయన్న అశ్రద్ధ. 

త్రై విద్య దీనికై పాఠశాలాసంరకుణ 

సంఘము లేర చవ లెను, 

సభ్యూరాం|డ్రు వీల్లల బాగోగుల గమనించుచు, 

వారి విద్యా విషయములో తలిదండ్రుల సభా 

42 

శ్రీమతి గోనుగుంట్ల లత్మీనర్సమ్మ. 

*-కారము సంపాదించుచుండవలెను. బాలికల 

విషయములో ఇట్టి సంఘాలు తోడ్చడగలనవు. 

వయోజన (శ్రీవిద్యా శేందములను గూడా 

వర్పరచి, విద్యావ్యా ప్రి చేయనలెను. ఈ స్త్రీ 
విద్య నభివృద్ధిపరచు ఆశయముతో, జేశములో 

శ్రీమతి మూల్చూరి చుక్కమ్మ, 

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా బోర్డు మెంబరు, 



ఉద్యవముములు వాటి 

సి (పతిభుటించుచు 

హములు, స్రీ విద్య 

(శ్రీమతి జాస్తి సీతామహలక్కమ్మ, మొద్ద న 

బి.ఏ,, ఎల్ .ఎల్.బి*? 

అనిల భారత మహిళా సంఘ కార్య 

నిర్వాహక వర్గమున ఆంధ్ర దేశ 

పక్షమున సభ్యురాలు. 

షముగా * ue 

చున్నారు. 

హీంభూ నుందరి, గృహలమ్మీ, "తెలుగు తల్లీ 

మొదలైన స్ర్రీలప్మతికల (ప్రచారము ద్వారాను, 

(గంథరచన చాషరాను ఇప్పు 

సంఘ దురాభారములు డిప్పుడు త్రీ ఉద్యమములు 

వారసత్వపు హక్కు, ముందంజ వేయుచున్న వి. 

త్రీ ఊద్యమముల (ప్రసవ సమయములలో మర 

ణించు చున్నవారి అధిక 

సంఖ్య తగ్గించుటకు, గర్భి 

సహాయమునకు, శిశురతుణార్గము తగిన 

ధనముతో (గామేంలోను రతుణ 

ఛాలలను సర్మితఖుట ఈ సంఘముల " విహితమై 

కిం 

ణుల 

(పతి 

శ్రీ ఉద్యమము 

యున్నది. ఈ సంచలనము వల్ల అనేక మంది 

ఉన్నత విద్యల నభ్యసించి, పెద్దపెద్ద పరీకులలో 

ఉత్తీర్ల్ణలగు చున్నారు. ఆంధ్ర జిల్లాలలో (్రేల 

కృ్రబ్బులు-సంఘుసేవ జేయటకు నం సంస్థ 

లేనిచోట్ల-తోటివారి అభివృద్ధికై ప 

న్నవి, 

వారసత్వపు హక్కు మానవజాతి హక్కు 

లలో సర్వసాభారణమైనది. హైందవ స్రీ 

జాతీ చేడు ఈ (పాథమిక వహాక్కునే కోరుచు 

న్నది. ఆరి క్ట వ్యవస్థలో హిందూ సె స్రీ న్యాయము 

షష. కోలదంప పతులన్నట్లు. అనేక మంది 

తినడాసికి తిండి ఉండటానికి కొంప కట్టడాడ 

సికి గుడ్డ లేక, బాధపడుతూ. అజ్ఞానములో 
. ,. అ స 

ణి 

శ్రీమతి ముత్తా bot శ్లమృ్మ, సర్ ముత్తా వెంకట సుబ్బారావు 

గారి సతీమణి, మద్రానులో స్తీ సేవాసదనము స్టాపించి 

వ జనాభ్యుదయానికి పాటుబడుచున్నవారు. ్ష 
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(fమతి కలగర పిచ్చమ్మ, 
మాగంటి అన్న పూర్ణాదేవిగారి తల్లీ. 

మునిగి [బతుకుతూ ఉండడనూ, అందుకు వారు 

స్వయంగా చేసుకున్న అపరాధమేమా లేక 

పోవడమూ _ పరఠిశీలి స్టే ఆ పరిస్థితికి అన 
ల అ § 3) కాశమిచ్చే సంఘ వ్యవస్థను విమర్శిం చకతిరదు. 

స్ర్రీల ధనమునకు ఇప్పుడు స్తీ ఎ వేటు అను 

వేరు పెట్టారు. ఈ ఆ స్తిసి ని విక్రయించుటకుగాని, 

ఇతర ఆ స్పిలోనుండి వేరు చేయుటకుగాసి హిందూ 

గ్ర్రీకీ వాక్కు-లేదు. దాసికై వచ్చు ఫలసాయము 

ee అనుభవించవచ్చును. చట్టరీత్యా 

ల అధికారమును గురించి విచారణ 

చేయుటకు (పభుత్వము వారు ఒక ఉపసంఘ 

మును ఏర్పాటు చేసిరి, ఈ సంఘము (స్రీ 

వోషణు వసతులు మొదలైన సౌకర్యములను 

గురించి అలో-చీంచునేకాని పథాన విషయము 

చర్చించదు. _చేశముఖ్గారు (స్రీ హక్కుల 

విషయములో కొంత కృషి. జేసిరి, స్రీకీ పురుషు 

నితోసమమైన హక్కులుగావలెనసి ఏరి వాదము. 

బాల్య వివాహాములు పూ చర్తిగా తొలగించ 

హిందూ సః 

| డానికి శారదా చట్టము బలపడవ లెను, శ్రీ 

వారసత్వపు హక్కులు “కేవలం అసంతృ వ్వీకర 

ములుగా నున్న వసి, బహుపత్నీ తమువల్ల 

లకు కలుగుచున్న పరితాపభూయిష్ట మైన వో 

నష్టములు తొలంగించుట ఉపపాదింపబడిన 

రాధాబాయి సుబ్బ రాయక గారి బిల్లువంటిది, 

సర్వజనామోదమును పొందవలెను. దేవ 

దృష్టియందు స్త్రీ పురుషులు సమానులుగాన 

(స్రీలు పురుషులతో పాటు సరియైన అవకాళ 

ములగలిగి భావిమహోదయములో వారున్ను 

భాగములు పొందునారు కావడాసేే అభిలపీ 

స్తున్నారు, 

గై 

ముఖ్యంగా (స్ర్రీల అభివృద్ధికీ (శ్రేయస్సుకూ 
చేయూతనిస్తూ, గృహలవ్మ్ ద్వారా అనిర్గ 

చనీయమైన సేవ చేస్తున్నందుకు డా॥ 3. ఎస్. 

శీసరిగారు (పశంసాప్మాతులు, 

నేడు ఆంధ దేశ మున రాజకీయములలో, సాహీ 

త్యములో, సంధు, సేవలో, స్వదేశ విదేశ విద్య 

MLTR TL 
BY TTR 

శ్రీమతి పొణకా కనకమ్మ. . 
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లలో, కళలలో అంధ) రమణులు అ(పతిహత 

మైన వ సము పార్టించు 

"నేటి ఆంధ) కొన్నారు. ఇందుకు తార్కా 

నారీమణులు అణములు : —శేకుంతలాకన్య, 

డా॥ లాజరన్, డా! అచ్చ 

మాంబమొదలై నవారు. సాహిత్యములోను సంఘ 
చీవలోను ఆరితేరిన 

వారు కాంచన 

పట్ట కనకాంబ, 

పులవ రి కమలా 

వతీదేవి, కనపర్తి 

వరల శ్మన్ను 35 బా 

లాంతపు శవవు ay 

1 జూలూరికలశను 37 

(శ్రీమతి డా. లక్ష్మీదేవి బళ్లారి దిగుమర్తి బుచ్చి 

యమ్.యల్.ఏ క్ ఎప ష సస క 

మ్మూూరి పద్మావతీదేవి, ఉన్నవ లకీ. ఎబాయమ్మ, 

' కుముదం భోగగిరి, వి, సౌందరమ్మా గంధం అమ్మ 

న్నరాజా, బి. కామేశ్వరమ్మ గార = పతక 

ఆదిసి రాజకీయాల్లో ఆంధ చనపు (స్ర్రీలలో 

తొలుదొల్త పాల్గొని, 'జేశానికీ (స్తీ స్రీ లోశానికీ 

బరంతర కృషిచేసి ఖ్యాతి నార్థించి క్రీ ర్రికేషురా 

లెన మాగంటి అన్న పూర్ణా డేని, ఆంధ  -బేవిజోన్ 

అసిపించుకున్న దుర్తాబాయమ్మ జయంతి సూర 

మ్స క్ర శే అ కమలాచేవి, ఛారతీదేవి 

na స్టా. Ras 

గలరు, 

'రామసుబ్బమ్మగార్ల 

(స్రీలు జాతీయ ఉద్యమములలో ధారాళ 

ముగా పాల్లొెని అఖండసేవ చేసిరి, ఆరోజులలో 

అనేకులు "లకు వెళ్ళిరి. ఉప్పు 

సత్యాగహము చేసిరి, జాతీయ ఉద్యమములలో 

ర్9 

జె ళకు వెళ్లి నవారిలో చెప్ప 
a... “అమ 

దగినవారు దువూ సరి సుబ్బ 

మగార్కు జయంతి. నూరవ్ను 
ఆశీ = 

ద్ర లలో జాతీయ 

ఉద్యమములలో 

పాల్గాన్సి గారు, వేదాంతం" కమలా 

జైళ్లకు వెళ్లిన డవిగారు మూల్పూరి చుక్క 

వీరాంగనలు  ముగారు గుమిడిదల దుర్తా 
న = ౧ 
చఛచబాయనుగారుపెదాడ మ. ద 

కామేశ ప్పరమ్మగారు, కోటమ ర్థీ కనకమ్మగారు, 

వంగల పిచ్చమ్మగారు, చుండూరి. ర త్తన్మగారు, 

జవ్వాజిర త్తమ తమగారు,స త్రిరాజు శ్యామలాంబగారు, 

ముడుంబి వంకటరత్నమ్మగారు, నల్ల భనేసి స్తా 

మహలతమ్మగారు, నోనుసంట్ల లత్నీనర్సమ్మ 

గారు, se శ్రి సుందరమ్హగారు," దరిన్ సుభద్రమ్మ 

గారు, ఉన్నవ లక్షీ బాయమ్మగారు, కొల్లా కనక 

వల్లి తాయారమగారు, వాసిరెడ్డి హనుమాయ 

మృగారు, తష కనకమ్మగారు, “బెజవాడ గోపా 

లశెడ్డిగార పత్ని లక్షీ శాంతమ్మగారు మొదలైన 

అంధ) ఫీరాంగనలు; మూడు సంవత్సరములైన 

దాటసి పీల్లలు- -ముడుంబి నర్పింహాచార్యులగారి 

కుమారుడు, 

మాగంటి బా 

పినీడుగారి కు 

మారి మొ 

నారు, 

కొందరు బి. 

ఏ, ఎమ్.వఎపరీ 

తలలో ఉ త్తీ 

(శ్రీమతి బెజవాడ లకీ శ్రకాంతమ్మ 

(గోపాల రెడ్డిగారి సతీమణి.) 



ఆంధ్ర)సర్వస్వము 

నభ్యసించిన ఆంధ, రవముణీవుణులుగలరు. కోకా 

కృష్ణ వణమృగారు ఎడ్యు కేషనల్ కౌస్పిలునకు 

అధ్యములుగా నుండిరి. చుండూరి ర తృమ్నగారు 

ఛై_ర్షక్గా బహుకాలము పసిచేసిరి, 3, రామ్మ 

సుబ్బమగారు జిల్లా (కడప) బోర్లు అధ్యక్షురాలు. 

పీరు పరిపాలనా నిరవాణములోనూూ, వై జ్ఞానిక 

విషయములోను ఆరితేరిన మహిళలు ! 

స్త్రీ సంఘములకు సంఘీభావ మున్నది 

(స్రీలకు స్వాతంత్యముండినగాసి, వచేశము 

అత్యున్నత పదని నందజాలదు. (స్రీ స్వాతం 

తము నూలముననే కదా 

శ్రీస్వాళంత్ర్యము= చైనా జపాను టర్కీ 

సంఫకొన్నత్యము మొదలైన దేశాలు అభివృద్ధి 

కరమైన స్థితిలో నున్నవి ! 

భారతదేశ నారీమణుల (పధానధ_ర్గము భారత 
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oad: బోటు Codd కో! 

ల సరోజిని నాయుడు, శ్రీమతి రతా 

ఎమ్.ఏ., ఎల్.టి., 

ఢిల్లీలో ఇంద్రప్రస్థ బాలికల విద్యాల 
యమునకు (పిన్సిపాలుగానుండి, 

ఇప్పుడు మధ్రానులో అవ్వాయి హోమ్ 
సూపర్నేంటుగానున్నారు. 

ఉన న్న తౌశ యములతో i 

చేశ దాస వశం . 

ఖల విచ్చేదనము. 

ప్సికి ఐక్యత మూ 

రమువంటిది, ఐక్య 
ర్ 
తకు, శాంతికి కు 

టుంబము పాదు, . 

గృహము (పథమ 

రంగసలము, గృహ 
ర 

ములోసి శాంతి, 

ఐక్యత "దేశమున 

క్కు చేశమునుండి 

(పపంచమునకు వె 

దజల్ల వలెను, ఇట్టి 

ఉదా త్తతతో సాగు 
చున్న ఈ ఉద్యమము సఫలికృతమై, కార్య 
న్యగహృదయుల చేయగలదు ! 



4 రైతు ఉద్యమము 

ఏటి లంకల మేతమేసీ_వూతశిల్లిన జోడు త్తల 

OSA న 

విషయ సం[గహము !-..18, 18 వ శతాబ్దము 

లందు దుర్భరమైన రైతు సమస్యలు, రైతులలో సంచలనము 

ఉండేవి; 1820-80 లో సర్ టామన్ మనో రాయలసీమలో 

రైతుల బాధలు తగ్గించి రె తువారీ పద్ధతి ఏర్పరచెను ; = ఇది 

రైతు విజయమునకు (పారంభము ; కమునిషాకంను ప్రభుత్వము 

వారు కొద్దిగా సాగించిరి; 20 వ శతాబ్దిలో జాతీయోద్యమ 

ముతోపాటు రైతు ఉద్యమము we కప? 1928 ఆచార్య 

రంగాగారు రై తు-కౌర్మిక సంఘములను నెలకొల్బుట ; "రైతు 

ఉద్యమము---పరిణామదళ ; నెంటల్ రిసెల్ మెంటు కమిటి. 

నిర్బంధములు; కీ. శే. కానూరి వేంటాచలపతిగారు, మాగంటి 

సీతయ్యగారు మొ! వారి సేవ ; రైతు సంఘములు; 

గోదావరీ కృష్ణ జిల్లాల రినెటిల్ మెంటు వచ్చినప్పుడు దండు 

నారాయణరాజుగారు ఏర్పరువజేనిన కమిటీకి .కార్యదర్శులు 

రంగాగారు, సెంట్రల్ రీనెటిల్ మెంటు తమిటీక్ బావినీడుగారు 

కార్యదర్శులై. పనీచేయుట ; 1928 మొదటి ఆంధ్భరాష్ట్ర రై తు 

సంఘమును, పిమ్మట ఆంధ్రరాష్ట్ర రైతు రక్షణ సంఘమును 

రంగాగారు స్థాపించుట ; పిమ్మట అఖిలభారత ' కిసాళా ఉద్య 

మముగా రైతు. ఉద్యమము పరిణమించుట. 

కిసాలా సంఘము -భారత'దేశ నాయకత్వము-రంగాగారి సేవ; 

ణిలా 

య 

జమీళా రెకు సంఘముల ప్రాముఖ్యము? శీ ఆ. మం దేశ్వర 

శర్మగారు 'మొదలయినవారి కృషి; జిల్లా సంఘము, రాష్ట్ర 

సంఘములు; ఏలూరిలో జరిగిన మహాసభ రైతుల కనీసపు 

కోర్కెల (ప్రణాళిక తయారుచేసినది (27-8-1938) ; పిమ్మట 

1084 లో సంఘ నిబంధనావళి, 1936 లో పట్నాయక్ శిస్తు 

రెమిషన్ సవరణ నిరసనము .మొ॥ 

స్థాపించిన జమీన్ ,రెతు పత్రిక; 

దారీ విచారణ సంఘము; 1988లో విజయ నగరమండలి శైతుసభ 

ఆంధ్ర రాష్ట్ర 

పనులు సోగించినది; 

1921-86 సరికి సర్వతోముఖమైన ఉత్యమమయినది ; 1880లో 

1937లో ట్రకాశంగారి. జమీం 

వెడి నాగటి కట్డులో జీవాల జీవితముండె నారా 

దున్న రో ఈ "తెలుగుభూమిని..-తొలుకరించిన పుణ్యభూమిని 

కజవులేనీ స్వర్షరాజ్యపు--దొరవు నీవయ్యెదవురా ! 

తురగా వెంకట్రామయ్య. 

తీర్మానము. మాడుగల కొండజాతుల సంఘము, వారి కషముల 

నివారించే తీర్మానములు; ' చోడవరములో సంఘ కార్యాలయము; 

కొన్నిచోట్ల దురంతమ్ములైన - సంఘటనతు ; రైతు. సంఘాల 
(పస్తుత దశ. 

Sey ss రతు స ఉద్యమములు ఇప్పటి 

వలె ఒక స్వరూపమును. పొందియుండకపోయి 

నను ఈనాటివలెనే అప్పుడున్నూ రైతులను 

త సమస్యలు _ లేకపోలేదు. వారిలోను 

విపరీతమైన సంచలనము కలుగకపో లేదు. కాని, 

ఆ. సంచలనమునకు, సంఘ 

శ తులలో సంచల సంయుక్త శక్తికి తగినంత 

నము--19 వ శతా ప్రబోధము వారిలో లేకపో 

'ప్పము_ ప్రారంభదశ మెను క ర్త కులలో వారివైత 

న్యమును రగుల్కొల్ప్సీన 

నాయకుడునూ లేకపోయెను. ఈ రైతు సమస్యలు 

రోనురాను ఒక స్వయాపమునుదాల్చి నే నేటిరైతు 

ఉద్యమమునకు కారణములయినవి. ఈ కెతు 

సమస్యలకు శారణములయిన కొన్ని సంఘటన 

లను స్నృరించవలెను. 

' ఇప్పుడు ద త్రమండలములని వ్యవహరింపబడు 

చున్న కడప, కర్నూలు బళ్లారి, అనంతపురం 

జహ్హీలపై నైజాము తేన అధికారము వదలుకొని 
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తంధసర్వస్వమ 

ఆంగ్లాయుల హా స్తంగతమువేసినమూట మారు 

చర్షితలో చదివియున్నారుగదా ! ఆ రోజులలో 

నైజాము, రైతులపై దుర్భరమయిన పన్నులు 

విధించి వసూలు చేయుచుండెను, 

భారము అధికమై, తులు అధిక కష్టములకు 

లోనగుచుండిర. కొన్ని క్షి ష్రసమయములలో 

తమ కష్టములను (ప్రభుత్వమునకు నివేదించు 

కొనుచుండిరి. [బిటివ్ వారు పన్నుల నధికము 

చేయుటమేకాని, నైతుల మొర నారికి చెవిటి 

వాసికి శంఖ మూదినట్లుం జెను! 

పన్నుల 

కలెక్టర్లు ఆదాయము అధికము చేసుకొను 

సిమి త్ర త్తమ (పతి రై తును కొంత య సాగుచేసు 

కొనవలసినదని బలవంతపర ఆ సాగుబడి 

భూమికి-రతు జ జ లేకున్ననూ, 

అతనికి ఇష్టమైననూ లేకున్న నూ- అధికముగా 
పన్నులు వసూలు చేయుచుండిరి. ఈ ఒత్తిడికి 
తట్టుకొన లేక ఆ జిల్లాలనుండి భీతావహు'లై న 

₹ తులు ఇండ్లు-వాకిళ్టు, పొలమూ, పుట, గింజా, 

గట్రా వదలుకొని సామిహ్యముననున్న మైసూరు 

అడవులకు వలసపోవ నారంభించిరి. అప్పుడు 

(పభుత్వమువారు, భూమి సాగుచేసుకొనువారు 

లేకపోన్రటచే నష్టమువచ్చి, రైతుల కష్ట విషయ 

ములవై దృస్టి మరల్చింి. 

దాసితో చైతుల సమస్యల పరిష్కరించుట 

కున్నూ భూమిపన్నుసిర్ణయముల చేయుటకున్న్నూ 

సర్ టామస్ మ్మనోను, రాయలనీమకు (ప్రభుత్వము 
వారు పంపిరి. 1820.30 లలో ఆయన భూమి 

పన్నుల తగ్గింపుకు కొత్త విధానమును వర్చర 

చను. దీసిసి, (ప్రభుత్వమునకు తమ కష్టముల 

(పకటించి ెతులు పొందిన (పథమ విజయ 

ముగా పరిగణించుట ఉచితము. ఇదే 19 వ శతా 

బ్రములోసి (పష(పథవమ రై తు విజయమూ, శతుల స 

చరిత్రలో సుపభాతమూను! . 

1770-1897 వరకున్నూ. హీంచూడేశ మంతటా. న 
కరవులు కాటకములు అధికమై, దరిద్రదేవత. 

ఇనుప పాదాలతో చిందులు (తొక్కుతున్న 

ట్లుం డెను. ప్రింక రాయలనీవు మాట నమిటి * . 

1770-1894-1897 కరువులలో లత్షలాదిజనులు 
తిన తిండిలేక మృత్యువునకు అసువుల నర్పించిరి, 

దీనికితోడు పాటకపు జనులలో కలరా, మకూచి-. 

మొదలై న అంటువ్యాధులు చా ప్తమై అనేకులు - 

వీల్ల లనూ, పెద్దలనూ తవు పొట్టన పెట్టుకొన్న వి. | 

ఈ సంఠథోభమూ అలజడీ అంతగా ఉన్నప్పు. 

టికిన్నీ వాటిని ఎదుర్కొనే సంఘములేదు$ 

సమిష్టి పోరాటములను సాగించిన నాయకుడూ 

లేడు! 

కొందరు-|పాణములకు తెగించిన సాహసులు_ 
దోచుకొని, ఆకలి మంటలకు ఆహుతిగాకుండొ 

మృత్యువు నే భ్ య పెట్టుదూ-మృత్యువు నేగాదు, 

భూస్వాములనూ ధసికులనూ కంపింపజేయుచరాం 

భయంకరమైన జీవితమును గడుపజొచ్చిరి. తోటి. 

అధికారులు, ధసికులున్నూ ఈ బాధ తప్పించూ 

కొనుటకు చేదలకు తోడ్చడనలెనన్న కోర్కె 
తో (ప్రభుత్సమునకు విన్నపములనంపి, జామా 

సివారణ కార్యక్రమమును అమలుపరుపజేనిరి. 

ఈ కరున్రుబాధాసివారణ సంఘమునారున్నూ 

కరాలీలకు పనిపాటలు మూవీ రేకాసి, పనికితగిన 

దానిలో పదియవవం తై నను వేతనమురీ సివ్వుక 
పోవుటవేత, బాధితులకు అవి అంతగా సాయ 

పడలేదు. అవి మా(త్రము ఆకలి మంటలనూ 
నైతుల ఉద్భృతముసూ శాంత చల్లార్చిన వేకాసి 

అంతకన్న 'మ౭ేమియు పరిష్కరించ లేదు, 
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శ్రీ ఆచార్య Re రంగనాయకులు, ఎమ్.ఎల్.ఏ., 

అఖిల భారత కిసాన్ ఉద్యమనాయకులు. 

తర్వాత %0 వ శ తాబములో బెంగాలు 

క్రర్య క పసోరాటములు, 

ముల్యూ మహాతు శని అసహో యోద్యమనూ 

రైతులలో ఉజ్వలితములగుచున్న జాష్షలలను, 

బాధలను వారు గుశ్చెరుగునట్లు చేసినవి. మరిన్నీ 

“నోటాక్స్ కాంవైన్” వల్ల రైతులు త్వరలో 

తమకు స్వాతంత్ర్యము రానున్నదసిన్నీ, పన్నుల 

బాధలు నివృ త్తిగానున్న వనీ ఢ్రైర్యము చేసుకొసిరి, 

అది వారిలో స్వాతం,త్యభఛావముల పెన బెట్టినది. 

చంపరక౯ సంఘటన 

తర్వాతనచ్చిన మాస్లా విప్తవము, అల్లూరి 4 

వీతారామరాజు పోరాటమున్నూ రైతులకు, 

పాటకపు (పజకూ అనేక కొత్త పాఠముల నేర్పి 

వారికి ఒక [కొత్త వెలుగువిచ్చి నవి. 

ర తులలో చైతన్యము, వారి సమస్యలవల్ల 

(ప్రబోధము కలుగుచుంజెను. ఇంతలో 1923 లో 

ఇ్రంగ్లండునుంచి వచ్చిన ఆణార్య రంగాగారు 

రైతుల అవస్థనూ, వారి ఆర్థిక పరిస్థితులనూ 

పక అవలోకించి, 

కారిక సంఘములు చలకొల్స్పి. రైతుల పురోఖి 

వృద్ధి పునాదులు కట్ట నారంభించిరి. దత్త 

స. ర్ త్రు ప్ క 

మండలములలోవలెనే కృష్ణా, 

గుంటూరు, గోదావరి జిల్లా 

లలోగూడా రైతులు ఇబ్బం 

రైతు ఉద్యమము- 

పరిణామదళశ; 

సెంట్రల్ రినెటిల్ దులు వచ్చినప్పుడు సమ్మెలు 

కట్టినట్లు మన పెద్దలు చెప్పు 

చుండగా విసియుంటిమి. రె రెతు 

లలో ఛావపరిణామము 

కల్పించి, రైతుల ఆందోళన కొక స్వరూప పమును 

కల్పించిన నాయకులలో కీ శే కానూరి వెంకట 

చలపతిగారు, మాగంటి సీతయ్యగారు, పాతూరి 

అప్పయ్యగారు, కలిదిండి నరిగింహాంగారు, చెరు 

సెనుమాక బాపిరాజు 

గారు మొదటివారు. పీవు టె దుగ్గిరాల సూర్య 

(పకాశ రావుగారు, శనగపల్లి రామస్వామి గుప్త 

గారు కృషిచేసినవారిలో చెప్పదగినవారు. 

“మెంటు కమిటీ 

నిర్భంధ హ్ 

కూరి తివరావురాజుగారు, 

కానూరి వంకట చలపతిగారు తు 

మస్యలలో ఆరితేరిన వీరులు. ఆంధ్రదోము 

నందు ఏ సభలు వచ్చిననూ, (ఫభుత్వమువారికి 

నివేదనలు ఇవవలసివచ్చినప్పుడున్నూ అగ 

నానమువవాంచి తులకు ఈ పెద్దలందరూ 

నాయకత్వము వపి౦చుచుం డెడివారు.. ఆ రోజు 

లలో జిల్లా సంఘములు రెతుల కె ఎక్కువగా 

పతే ముక 'డెడివి. ఇప్పటికిన్నీ తూర్చు గోదా 

వరి జిల్లాలో జిల్లా సంఘము పసిచేయుచున్నది, 

దానిసి రైతు సమస స్యలలో అనుభవముగల దుగ్గి 

రాల సూర్య ప్రకాశ రావుగారు Ms 

ఏ జిల్లా సభలు ఆ జిల్లా పరిస్థితులకు అను 

గుణముగా, ఒక పద్ధతిమోాద జరుగుచుండెడివి. 

కాని. ఇప్పటివలె శాష్ట్రమునంతటిిన్నీ సంబం 

ధించినవిలేవు. కాంగ్రాసు వాదులున్నూ రైతుల 

వ్యవహా పోరములలో కొంత పసిచేయుచుం జెడివారు. 
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ఆంధ్రసర్వస్వము 

(ప్రభుత్వమువారివద్దకు తుల ఇక్కట్టులకు 

రాయచారములనూ - [గంథా 

లయ యాత్రలను సాగించినటుల- రైతు యాత్ర 

లనూ సాగించుటలో అంధులు ముందంజ వేసిరి, 

సంబంధించిన, 

ఉభయగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల రిసెటిల్ 

"మెంటు వచ్చినప్పుడు దండు నారాయణరాజు 

గారు శాసనసభలోడఉండి, ఒక కమిటీని ఏర్పాటు 
చేసిరి. దానికి రంగాగారు కార్యదర్శి. తర్వాత 

మూడు జిల్లాలకున్నూ సమిస్టిగా ఏర్పాటు చేయ 

బడిన సెంటల్ నిటిల్ మెంటు కమిటీ! 

మాగంటి వావీనీడుగారు కార సైదర్శి. ఏరు వైతుల 

క ధ్వర్యమువహించి, కార్యక మమును కొనసా 

గించుచుండగాా ఆ ఉద్యమ నాయకు లై న 

బాపినీడు రంగా, దుగ్గిరాల బలరామకృన్నయ్య, 

ముొసలికంటి తిరమలరావుగార్ల ను (ప్రభుత్వము 
వారు నిర్భంధించిరి. ఇది రైతు ఉద్యమ పరిణా 

మదళలో ఒక ఇారిత్రక ఘట్టము. తరువాత 
రైతు ఉద్యమములపట్ల (వబోధము అధికముగా 

జరుగ ముదలిడెను. 

కాంగ్రాసులో రైతు సంఘుములపట్ల కొంత 

విముఖతగూడా యుండెను. దీసిని గమనించి 

అమెరికాలో విద్యాభ్యాసము చేసివచ్చి, అ'మె 

రికాలో రైతు సంఘములను వాటి కార్యక్రమ 

'మునూ గమనించి, మన మతు ఉద్యమములతో 

సం బంధముకలిగి, కర్ష క్ 

" విద్య నభ న్సించిన మాగంటి 

' చావీసీడుగారు “రైతు సంఘ 

ములు ఎందుకు*’” అనే 

శీర్షిక (క్రింద కర పత్రములు 
అచ్చువేయించిన్నీ, మ్యాజిక్ 

లాంతరు ఉపన్యాసముల ద్వారానూ 3 "7 తులలో 

ఆంధ్ర రాష్ట్రా శైెతు 

సంఘమును రంగా 

గారు థౌసీంచుట-= 

(1928) 
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తీ వమైన (పచారముేసిరి. ఫీట్రి ఫలీతముగాన్వు 

వికసించిన రైతుల దృక్పథము అనుకూలముగా 

నుండుటచేతను, ఆచార్య రంగాగారు మొదటి. 

ఆంధ్రరాష్ట్ర రైతు సంఘమును (192కి-బి, వి. 
రత్నం ఎం. ఎల్. సి. గారు అధ్యములుగను 

మాగంటిబావినీడుగా రుకార గ్రిదర్శిగను-స్థావించిరి. i 

రంగాగారు స్థాపించిన రాష్ట్ర రై రెతు సంఘ విజయ 

మునకు తోడ డృ్పడిన|పముఖులు, దండు నారాయణ 

రాజుగారు గొశ్చైవాటి (బహ శయ్యగారు, కీ జ 

కామా రెడ్డి సత్యనారాయణగారు, నెల్లూరి. 

వెంక[టామానాయుడుగారు. 

రంగాగారు రాష్ట్రా సంఘమునేకాక్క ఆంధ. 

రాష్ట్ర రైతురకుణ సంఘనునే పేర మరియొక. 
సంస్థ నెలకొల్పి పనిచేసిరి. అటుపిమ్మట 'ఈ 
రెతు ఉద్యమము రంగాగారి నాయకత్వము: | 

(క్రిందికి వచ్చినది. కొమా + రెడ్డీ సత్యనారాయణ 

గారు ఆంధ్ర రాష్ష ష్ట్ర వై రెతు సంఘ అధ్యతులుగా. 

నుండి, రాష్ట్ర్రమంతటనూ ర తుసమస్యా (పణూ. 

రము గావించిరి. జిల్లా "రైతు సంఘములు, రాష్ట్ర 

రైతు సంఘములు స్థాపించ బడినవి. 

సామ్యవాద ధృక్సథము ఏర్పడిన తర్వాత 
ఈ రైతు ఉద్యమమును అఖల భారత కిసాకా 
ఉద్య మముగామార్సి, ఆచార్య రంగాగారు 

మూల పురుషులెరి. 

పీరు పట్టించిన ఎర జండాలు వేద ఆతుల, 

విజయముదలలాగు 'దెశములో ఎగుర జొచ్చి 

_ నవి. కిసా౯ సంఘము అనేక 

ఆంధ్రరాష్ట్ర కిసాక సమావేశములను జరుపుచు 

సంఘము=భారత దేశ రెతు. సమస్యలకు సంబంధిం 

సాయకత్వము బన అనేక షతములను 
ర! 

(పకటించెను. మాసు రాజి 



ధాని _పధాసి దగ్గరకు బుణ విమోచనము. 
మొదలైన 

జమోందారీ 

విషయముల లోను (1937-38), 

బనెంట్. ఇకా (రీ కమిటీ 

వద్దకు సాక్యుముల తన సుకొని వెళ్ళుటలోను 

Bee నడిపిరి అనేక ఛెతు రకుణ 

యాత్రలు సాగించి, ఆంధ్ర దేశమున 9 జిల్లాలను 

130 దినములలో-1500 మైళ్ళు కాలిన డకమోద 

నున్నూ, స్2ల్ మైళ్ళు బస్పులమిదనున్నూ్నూ 

(పయాణము వేసిరి. ఆంధదేశపు కిసా౯ నాయ 

లగు రంగాగారు భారతదేశ నాయకత్వము 

వహించి, ఆం(ధావసికిన్నీ , అఖండ భారతమున 

కున్నూ అనల్బ్పమైన సేవ చేయుచున్న ఆదర్శ 

వంతులు ! కిసాకా సంఘ సభ్యత్వము 70,000 

మందికి దొటిపోయినది, 1936లో ఈ సంఘము 

రిజిస్ట రు చేయబడినది. 

“అంధడో మున శైతు, ఉద్యమములు జయ 

(పదముగా సాగుచున్న వి. ఆం, రా, చైతు 

శ్రీమతి గోగనేని భారతీ దేవిరంగా, 

“ అఖిల భారత కిసాన్ సంఘ కార్యదర్శినిగా పనిచేసియుండిరి. 

— "రి" 

సంఘమునకు, జిల్లాలలో శాఖలుండి పనిచేయు 
చున్నవి. ఈ శైతు ఉద్యమములలో జమిం 
దారీ రైతుల దొక [పముఖ శీర్షిక, 

హ్ యె 

ఇందు “ జమోందారులు ” అనే రీ ర్ట 

గల అధ్యాయములో చెప్పబడిన నతు, 

జసూాకా ఆతులు, జమోక రైతుల బాధలు, వయ 

(పాంతముల జమిో౯ ర తులున్నారు "మొదలగు 

విషయములు మోకు సుపరిచితములే. 

ఆ జమోందారీశై తుల బాధల నివృత్తిచేసి, 

వారిలో ఐక్యతనూ, సంయు క్తశ క్రినీ కూడదీసి, 
వారి హక్కులను కాపాడుటనవై ఆంధ్రరాష్ట్ర 

రైతుసంఘ మేర్చడినది. ఈ సంఘ్లూభ్యుదమునకు 

పాటుబడుచున్నవారు : గ్ర 3, మందేశ్వరశర్శ 

గార్కు నెల్లూరు వెంక[టామా నాయుడుగారు, 

వెంటకోట (శ్రీరాములు నాయుడుగారు. ఆంధ్ర 
రాష్ట్రజమా౯ా తుసంఘపు 

పూర్వ చర్మిత తెలుసు కొను 

టక్కు ఆంధ్ర రాష్ట్ర) జమో౯ా 
తు 'సంఘమువారు (పక 

టించిన “ఆ, రా. జ. నై. సం. చర్మిత-కార్యక్రమ 

నివేదిక త్ర కరషత్రములోసి కొన్ని జ 

ములను లంచం నష్టమా 

జమిక- రైతు సంఘ 

ముల (ప్రాముఖ్యము 

“అపి కృష్ణా జిల్లాల రినె సెటిల్ మెంటు శిస్తు 

శేట్లను రెతులు సంస మంచ ఆందో 

ళన జరిపే స ధర్మవరం జమిందారీ విధిం 

చిన శిస్తు జకొలను గురించి జిల్లా కోర్టులో అ 

వళ్లు దాఖలు చేస్తున్న రోజులు. అంతకు పూరగము 

నుంచీ జమోకనెతుల వహాక్కులశకై శాసన 

ng జాగిలములాగు పట్లు పడుతూవుండే 

5 ఆంధ్ర శాసనసభకు వెళ్ళేటపుడు వచ్చే 
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ఆంధిసర్వస్వము 

టప్పుడు జమోకా రై తుల కష వృ సివారణనుగూర్చి 

ఒక రూపంలో అందోళన చేనదీసి న' బాగుండు 

నని అనుకోవటం కలదు, కానీ ఆ మననమువలన, 

అంకురాలు తెలియకుండగనే పుట్టుచుండెను. 

అప్పటిశే గంజాం జిల్లా శైతు సంఘుము పనిచేస్తూ 

ఉండేది, ఆ వివరాలు ఇక్కడ అవసరంలేదు. 

గానీ 14 ఆగష్టు 1929 సం॥న 

ఆంధ్రరాష్ట్ర అంధ్రరాష్ట్ర) జమిాక రైతు 

జమికారైకు సంఘ ఉద్యమ స్థాపననుగూర్చి ఒక 

స్థాపనము. సమావేశము ఏలూరులో 

. గ్ర. _ విశ్వనాథదాసుగారి 

అధ్యతతను జరుపబడి ఆ సభలోనే అంధ్ర 

రాష్ట్ర) జమి౯ర తు సంఘము తొలుదొ ల 

స్థాపించబడినది. వు వీలుపు నందుకొని వెంకట 

48 జమా౯్రైతు స ంఘుము, నెల్లూరి జిల్లా రై తు 

పర్పడినవసి జ్ఞాపకము. 

పీరు, రాష్ట్ర సంఘానికి తమ ప్రాతినిధ్యము ప పంవిం 

చిరి. తిరుత్తని జమిోక౯నై తు సంఘముగూడా 

అప్పటిశే ప పనిచేస్తున్నది. “వెంటనే జమా ర తు 

సంఘము తరఫున జిల్లాలవారీ సభలు, ఎసే 

సంఘము అప్పుడే 

జమా ల తులు షం నట 

కొలది ' సంవత్సరాలనుంచీ అనుభవించుచున న్న 

దుర్భరకస్టాలు వెల్ల డించుకొనుటకు ఒక మార్లము 

సభ లు జరిగాయి... 

ఏర్పడినది. అందుపై సంఘాలుకూడా. కొన్ని 
ఏర్పడినవి. 

ఈ . బాధలు. నివారించుటకుగాను ఎస్టేటు 

ల్యాండు చట్టమూ,. తదితర చట్టములూ ఎలా 

సవరణ కావాలో. రాష్ట్ర సంఘం యోచించు 

టకు [పారంభించినది. ది. 3-11-29 వ తేదీసి 

విశాఖపట్నంలో జరిగిన జిల్లా జమో౯రెతు 

సంఘ సభలో చేసినతీర్యానములు బాలా 
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ప్రసిద్ధమైనవి. ఆ సమావేశములలోనే, ఆతేత.. 

మునే ముందు పెరుగనున్న మహా అశ్వద్ధ 

వృకుమగు జమోక౯ా శైతు ఉద్యమముయొక్క 

బీజములు చల్ల బడినవి. జమిందారీ విధాన 

మునే ర ద్దుచేయుట ఈ సంఘముమొక్క లతల 

కత్తా. స్పస్టపరచబడినది. వీమ్మట జరిగిన 
ఏలూరు మహాసభ జమోా౯ా చె తుల కనీసపు. 

కోర్కెల (పణాళిక తయారు + చేసినది. (42 

1933). 

ఆ సభలోనే రంగాగారి అధ్యతుతను, బక. 

విచారణ సంఘం ఏర్పడి, జమిోందారీలలోని 

తుల కష్టములు, పరిస్థితులు (పపథమమున 

(గ్రంథస్థము వేసినది. 

29-12-34 తేదిన జరిగిన 
విశాఖపట్న ము మహాసభలో సంఘపు సింబథ 

నావళి సంస్క-రిం చ బడినది. 

రహా 

కూడా 

ఎ నౌక 

అటుపిమ్మట 

ఇందు (పస్తుతపు 

రాజ్యంగ విధానములోసని సూ తాలం 

అనుసరించబడినసి. అటువీమ్నుట 1086 

ఆఖరువారంలో శీకాకుళములో జరిగిన 

“మహాసభలో, అప్పటిలో శాసన సభవారపే 

గావించిన పట్నాయక్ శిస్తు శెమిషన్ సవర 
ఇను సిరశిస్తూ తీరా నములు చేయబడినపా. 

ఈవిధంగా 1921 మొదలు 1936 లోపు7ళో 

పర్లాకిమిడి మొదలు కుప్పం వరకూ జమోాళ్లా 

రెతు సంఘాలు, సభలు, యాత్రలు జరుపబడ్ని 

రాష్ట్ర) జమిో౯ానైతు ఉద్యమము సర్వజోము, 

మైనది. 19830 సం॥లో స్థావీంచబడిన జమిాక్షా 

రైతు పత్రిక. శీరసాగరంమధనంలో చంద్రు! 
వలె బయలుదేరి..అఖండ సేన చేస్తున్నది. a 

సంఘపతుమున విరు అన్ని కాంగ్రాసు సంజ్ఞ 

ములవారిక్రీ [పభుత్వమునకూ నివేదికలను పంజిక 



? 

దేశము పభుతము, కాలాను Fr 

నాయకుల మొక్క దృస్ట్విసి 

జమోాకరతు సంఘం ఆకగి ౦ 
= యె 

పగలిగినది. రామానాయుజు, 

అవ్బారాను, జగన్నాథధదాసు, 

రంగావార్సి శెట్టిపల్లి మున్నగు 
వారు శెతు గీతాలు రచించి 

నారు. శైతు సభలు, నైతు 
హరికథలు  బయలుదేదినవి, 

వారి సహాయంతో ఈ ఉద్య 
మం నేడిట్టి అభివృద్ధి రాగలిగి 

నది. ఇట్టి దశలోనే 19837 సం॥ 

లో కాంసు మం(త్రివర్ల ము 

వచ్చినది. (శ్రీ (ప్రకాశంగారి 
అధ్య తత ను (ప్రభుత్టము 

జసూందారీ వివారణ సంఘ 

ముకటి ఏర్పరచినది. ఆ సంఘ 

మునకు, కాం(7స్ ఉపసంఘు 

పతుమున 200 మంది జపిోగాకా 

రైతులు, 200 పైన ఎస్వైటు 

_రెతులువచ్చి ఆయాకేందము 

లలో ఘనమైన సాత్యు మి 

చ్చిరి. 4000 దస్తావేజలను 

దాఖలు చేసారు. వారి వస్తే అంధ్ఫోరాష్ట్ర రైతు సంఘ పక్షమున కీ, శే. కొమ్మారెడ్డి సత్యనారాయణమూ ర్తిగారి వ 

pe ఆధ్వర్యమున జరిగిన ఆంధ్రదేశ _రెతు రక్షణ యాత్ర, 

rrr సలువురు _లైతు సేవకులు ఇందుగలరు, 
పాలనను ఉదాహరణతో 3 

సాత్యుబలంతో రైతులు .. వెల్ల డిస్తూవుం శు జమోందారీ కమటిీ రిపోస్టుకం తవు ఆమో 

దుఃఖ కరుణ రసాలు పొంగిపొరుతూ వుంబేవి, దము శలియజేయుచు, 4-1-1938 లేదీని, విజయ 

జమిక రైతు ఉద్యమముయొక్క- ధర్శత త్త 0, నగరములో జరిగిన సమావేశ ముల దోస్త్ 

ఈ వివబారణవ ల్లి లోకానికి ఇద్భుతముగా వెల్లడి మున్న జమోంచారీ ' విఛానం ఆర్థికంగా i 

అయిన దనుటకు సంశయము లేదు, + ర్థాజకీయంగానూ న్లైతులను పీడించడమే 
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ఆంధ) సర్వస్వము 

గాకుండా జాతి మొక్క ఆర్థిక రాజకీయ వె వైజ్ఞానిక 

అభివృద్ధికి Gee నున్నందున దాసిసి 

కాట. రద్దుచేసే పద్ధతికి, (పస్తుత జమోాకా దారీ 

కమిటీవారు చేసే సూచనలను తాత్కాలిక పరి 

హారంగా ఆమోదించిరి. చెతు సభవారు, తమ 

కోశ్కె_ సఫలీకృతమగుటకు అత్యంతమైన కృషీ, 

1938-39 సం॥లో చేసిరి, 

విశాఖపట్నం, మాడుగుల, చోడవరం, 

గూడెం మొ॥ [పచేశములకు చెందిన కొండజాతి 

వారు సుమారు 20 వేల మంది 

వుందురు. ఏరిలో పతిముఠాకు 

ఒక ముఠాదారుడు వుండును. 

ఈ ముఠాదారులు ఒక వంక 

జమిాందారుల (పతిసిధులు 

గాన్సు వేరొక వంక (ప్రభుత్వమునకు కరణము, 

మునసబులగానూ పనివేయుదురు. అందుచేత 

చం! ఆధిపత్యము కొండజాతులలో హెచ్చు. 

ఆం. రా. జ రైతు 

ఈ జాతివారితో 19837 లో సంబంధము కలుగ 

చేసుకొని, వారిలో ఒక సంఘమును ఆం. రా. 

జ. రైతు సంఘపు అనుబంధముగా ఏర్పాటు 

చేసిరి, 0. నారిబాధలు నివారించు కృ వసో సంత ప్రి 

మాడుగల 

కొండ జాతులు= 

వారి కస్టనివారణ 

సంఘము వారు 

పడక సిర్మాణ కార్యక్రమమును నర్పరచియ 

అశేక విధముల వారిపూన్ణాభివృద్ధి కోసముపాటున 

బడుచున్నారు. కొండ ween విషయము 

లలో కృషి చేయుటకు, ఆం. రా. జ. ౨. సంజ 

శాఖాకార్యాలయము -చోడవరమునుండి. స్థానిక 

మిత్రుల సహాయముతో నడుప బడుచున్న దీ. 

జమిో౯గైతు సంఘ చరిత్రలో కాళీపట్న ర్మ 

మునగాల మందాసా సంఘటనలు ముఖ్యమో 

నవి. ఈ రైతు సంఘ సేవకులలో కీర్తిశేషుం 

లైన కొమా గాడి సత్యనారాయణగారు పుల్లెల 

శ్యానుసుందర రావుగారు "మొ సృరణీ 

యులు. పీరు వివిధ కార్మిక ప్రచారకుల సమావేశ 

ముల శేర్పరచి, రైతు ఉద్యమ ఆదర్శము, దేశీయా 

పరిస్థితులు, సభ్యత పరిశీలిస్తూ (పస్తుతకాలానూ 

పాకు ఆర్థిక సమస్యా పరంగాను తవు కారజ్హ్ర 

(క్రమమును సిర్గముంచుకొనుచు, సర్మాణాత కరమైన 

కార్యక్రమమును సర్పరుచుకొస నడువవలయున'ే 

ధృక్సథముగలిగి __సంపూగ్ల స్వరాజ్యనిద్ధి అర్థిక 

సమత్వ స్యూత మందుండి ఎంత మూత్రము చీఆ 

కుండా గట్టిపరచుకుంటూ, ఈ రైతు సంఘాల 

జా భారత చేశ భావి కల్యాణమునకు కమా 

చేయుచున్నారు. 

వారు 

ఆగునా జీవాలు 

సాగునా లోకాలు 

రాజుగా మనమెంచి 

రైతు జూడకపోతె 

జేశాలు తలలెత్తునా 

సున్ 

పాళాలు శా వీడునా ? 

ఆశి. వెంకటరత్నం, గి. రామారావు, 
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ర్. 

విషయ సం(గహము *—కార్మికోద్యమము ఇంకౌ 

(ప్రారంభదశలో ఉన్నది; అందుకు కారణం దేశమందు పారి 
(శ్రామికాభివృద్ధి లేకపోవడం ; కార్మిక వర్గాలు రెండు : కార్మి 
కులు (కర్మాగారాలలో పనిచేనేవారు; వ్యవసాయ కూలీలు.) 
ఆంధ్ర దేశమందు పెద్ద నగరాలు తక్కువ; బెజవాడ, విజయ 
నగరం పరిశ్రమల కునికిపట్లు కాదగినవి; జనపనార పరిశ్రమ 

"కేంద్రాలలో కార్మిక సంఘములు అన్నీ _పేడ్ యూనియన్ 

నాయకత్వమున పనిచేస్తున్నవి; సమ్మెలు ; చిట్టివల సలో సమ్మెల 
విజయము ; ఆడకూలీలుకూడా సంఘాలలో చేరుతున్నారు. 

పెద్ద పరిశ్రమల (శ్రేణికి చెందినవాటిలో చీరాల పొగాకుసరిశ్రమ 

ఒకటి ; ఇక్కడి కార్మికసంఘం, సమ్మెలు, తగవులు; 

రైల్వే సేషన్ల లో పనివాండ సంఘములు ; ఇండియ౯ా లేబర్ 

యూనియక్షా ; ఎమ్. ఎస్. ఎమ్. రైల్వే ఎంప్లాయీజ్ యూని 

యన్లు ; కార్మిక నాయకుడు వి. వి. గిరి; ఈ సంఘముల 

శాఖలు అనేక స్థలములలోగలవు ; ; కార్మిక బులెటికా బెజవాడలో 

(వకటితము; హార్బర్, నౌకా నిర్మాణ కార్మికుల 

సంఘం, సామర్లకోటలో చక్కర మిల్లు పనివాళ్లు సంఘం, 

కాకినాడలో పీచుపనివాళ్ల సంఘం మొదలగునవి; గుంటూరు, 

బెజవాడ ముఠాపనివాళ్ల సంఘాలు, బెజవాడలో అల్యూమినియమ్ 

పనివాళ్ల సంఘం మొదలయినవి ఆంధ్రరాష్ట్ర మ్యూనిసి 

పల్ ఎండు లోకల్ బోర్డ్స్ పనివారల సంఘం , వ్యవసాయ 

కూలీ సంఘాలు ; వీటి [ప్రాముఖ్యము ; కార్మికోద్యమమున 

పాటువడుచున్న నాయకుల పేళ్లు. . 

విశాఖ పట్టణం ప 

3 

a 

ూందూ దేశములో కా _గికోద్యమము 

ఆరంభదశలోనే ఇంకా ఉన్నది. ఇందుకు కార 

ణం దేశాొసికి విస్తారంగా పారి శామికాభివృద్ధి 

లేక ఫోవడమే! గత ఐరోపా సంగామ 

“కాలంలో, దపెద (కొత్త త 'దేశీయపర్మిశ మలు 

స్థాపించారు ; కాబట్టి మన కా ర్షికోద్యమచరిత్ర 

పారంభమైనది ఇరవరార్యా శతాబ్దపు చివరి 

ఛాగంలోనే. 

(వోత్చాహం, పలుకుబడి చాటి ఆదర్భంతో అను 

బంధంగా కార్చిక సంఘాలు అంధ) దేశములో 

అఖల భారత కా శక సంఘాల 

రాద దీ కా. రికి ద్యుమ 

ఏర్పడి పనిచేస్తున్నవి. ఈనాటికి గూడా 

ఆంధ) చేశంలో పెద్దపెద్ద పరిశ్రమలు, చెప్ప 

దగ్గవి పర్పరచబడ లేదు. 

పారి శామిక శకేం[దాలలో పనిచేసే కూలీలనే 

కార్చిక వర్షం[క్రింద పరిగణిస్తూ; ఈ దేశపు అర్థిక 

సంపదకు ముఖ్యులైన వ్యవసాయ కూలీలను మరు 

వకూడదు. కూలీలందరినీ- కార్భికులు, అనగా 

కరా me. నస సి చారస్స్ వ్యవసాయ కూలీ 

లనీ శెండు వర్షములుగా విభజించుట ఉచితము. 

(శీ వరహాగిరి వెంకటగిరి, 

అభీలభారత (వేడ్ యూనియన్ కాంగెన్ సంఘాధ్యతులు ; క్ 

కార్మికుల విషయములలో విదేశములకు భారత దేశ 

(ప్రతినిధిగా చాలసార్లు వెళ్ళి యుండిరి. 

475 



అంధ్రిసర్వస్వము 

ఆంధ రాష్ట్రిములో కార్చి కో ద్య నుం 

శశ వావస్థలో నున్నదసి చెప్పకతప్పదు. కార్చి 

కోద్యమాభివృద్ధి పార్మిశామి కాభివృద్ధిపె ఆభా 

రపడి వుంటుంది. పారి శామికాభివృద్ధి భారత 

దేశములో నే తక్కువయినప్పుడు ఆంధ్ర 

దేశంలో లేక పోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిం చదు. 

పారి శామికంగా భారతబెశంలో వెనుకబడినున్న 

రాష్ట్రాలలో ఆంధ "దేశము ఒకటి. ఈ వెనుక 

పొటుకు (పభుత్వ సర్లత్యు మే పథాన కారణం. 

చెట్టుబడి వెట్టగలిగిన వారికి కూడా పారి శామిక 

సంస్థలందు ఆస క్రి "లేకుండుట శోచనీయమైన 

"రెండవ కారణము. ఇవియే వున [పాంతాలలో 

బొంబాయి పోలాపూరు, మధుర, కోయంబ 

త్రూరులవంటి పార్మిళామిక నగరాలు లేక 

ఫోవడాసికి కారణములు, మనకు బెజవాడ, విజ 

యనగరము తప్పితే మురిరెండు అట్లాంటి నగ 

'రాలైనా లేను. అసలు, మన [ప్రాంతముల [కొత్త 

పద్ధతులమోద రెతు ఉద్యమాలు, కారిక సం 

ఘాలు ఏర్పరచి, “ రైతుల కవిసపు కోక్కెలు, 

కస్టాలు, ఆక లిమంటలు” ము॥న విషయములను 

(పుచారం చేసినవారు, ఇంగ్లాండు నుంచి విద్యా 

ఛ్యాసానంతరం వచ్చిన మన ఆవార్యరంగా 

గారు, అప్పట్లో వారి యత్నాలు సివ్ఫలీతా లై 

నాయి. ఆ బీజాలే ఇప్పుడు మొల కలెత్తినవి. 

ఫ్ తర్వాత అతివాదులు, కాంగాను నాయ 

కులు, కన్య్యూసిష్టులు ఏటి] దోహదకారులె 

చేయూతసివ్బారు. పాటకపుజనంలో వున్న 

అజ్ఞానం, మూఢనమ్మకాలు గూడా కొంత ఈ 

ఆద్య మాభివృద్ధికి అడ్డుగావున్న వి. 

ఆంధ) రాష్ట్రములో ముఖ్యంగా జనపనార 

పరిశ్రమ కొంతవరకు అభివృద్ధి గాంచినదనే 

4/6 

చెప్పవచ్చును. జనపనార పర్నిశ్రమ కేంద్రములం 
చి ట్ర వలస్క నె ల్రిమర్ల్శ 

ఏలూరు గుంటూలతు 

ప. వున ష్. ఈ ఫ్ర ్గ్ 

al 

కూలీ సంఘములు 

కారి క సంఘములు న పసిచేయు చన్నని క 

మచాసు కారి క సంఘంవారి యాజమాన్య ము 

[క్రింద నెల్లిమర్ల జనపనార మిల్లుకూలీల సంఘమా 

నెలకొలుపబ డెను. చిట్టివలస కూలీలు 'ముడటు 

1928 వ సంవత్సరంలో డి. వి. రామస్వామిగాలి 

అధ్య తుత క్రింద సంఘంస్థాపించి, దాసిసి గుర్తించూ 

మసి అధికారులను కోరిరి. మరియు వారికో ర్క 

నరవేరడాసికి సమె చేశారు. కూలిసి హెాచ్చించూ 

మసి కూడ అప్పుజే కోరారు. కానీ తర్వాత ఆ 

సంఘం కొంతకాలమాగిపోయి మరల కరుణొ 

కరంసుబ్బారాను ఎమ్.ఎల్. వ ఏ. గారి అధ్వర 4 

(క్రంద ముందుకు వచ్చింది. 1937 లో మరల ఒక 

సమ్మె జరిగింది. పోలీనులు సమ్మదార్లను 

కాల్చారు. చిట్టి వలసలో పసివారి సంఖ్య ల (కి 

సంఘ సభ్యత్వము 2000 వరకు ఉన్నది. నెల్లి 
మర్ల సంఘం 1000 మండి స ఆగ కలిగి 

ఉన్నది; ఇచ్చటి పసివారి సంఖ్య 1500. ఏలూళల 

సంఘంలో  అయిదారువందలకన్న ఎక్కువ 

సభ్యులు లేరు పసివారి సంఖ్య 1000. గుం 
టూరు జనపనార పసవారల సంఘం ఏర్గ్నజీ 

మొత్తం పసవాళ్లో 

సంఖ్య 800; సభ్యుల సంఖ్య 400. ఈ సంభ 

లన్నీ కూడా (శేడ్ యూసియ౯ా కాంగో 

నాయకత్వము [క్రిందనే పసిచేయుచున్న వి, అస్ని 

"శే దాలలోను, కారి శకులు తమ వేతనాలు అ; 

కం చేసుకొనేందుకు తీవ్రంగా అందోళన చేస 

న్నారు, "చిట్టివలలసలో సమె ఇలు జరగడము 

నాలు సంవత్పరాలయినది. 
ద 



రష్యాదేళములో కార్మిక కర్షక (ప్రభుత్వమును స్థాపించి, 

(పపంచ కొర్మికోద్యమమునకు మూలపురుషు డెనాడు. 

కూలీల కోక్కె-లు ఈజేరుటయు జరిగింది. సమ్మ 

లు సంచలనంనల్ల వరిలో చైతన్యం వందు 

తున్నది. ఆడ కూలీలు గూడా పురుషులతో 

గలిసి సమ్మెల్లా. పాల్తాంటున్నారు. ఇదిపురో 

గమనాసికి మూర్చ దర్శక వూతుంది ! 

"ఏలూరు జనపనార కార్మిక సంఘము అనేక 

సంఘటనలు దాటుతూవస్తున్నది. ఇటీవల మిల్లు 

యజమానులు, లాభములు లేవన్న మిషతో 

మిల్లు మూసివేసిరి, కార్మికులు తిరిగి మిల్లుల 

తెరుచుటశె ఆందోళన చేసిరి? తర్వాత మిల్లులు 

పనిచేయడం మొదలు పెట్టాయి, బాకర్యాల 

కారా బాలా 

లోపము స్వల్చ వేతనాలు, అధికృశమవ__ 
కరాలలు సమ్మెచేశారు. సమ్మెవల్ల (ప్రభు 
తర్టం నాయకులను కకిన శిక్షువిధించి, 

జెళ్లకు పంపించింది. నెల్లి మర్ష, గుంటూరు 

సంఘాలు కూడా తమ హక్కుల రక్షణకు 

పొరాడుచున్న వి. ఇంత సంచలనం వున్న 

ప్పటికీ కారి కుల కనీసపు కోర్కెలు అను 
కోదగినంతగా ఈ జేరలేదు. యజమానుల 

చార్జన్యం ఇంకా అ(పతివాతంగా సాగు 

తున్నది. కండలు కరుగునట్లు పని చేయుచు 

కూటికి గుడ్డకు వాలని స్వల్ప వేతనముతో 
కరూలిలు అసంతృవ్సి జీవనమును సాగిస్తు 

న్నారు. రగిలే ఆకలి మంపీలలో వైతన్య 

జాషలలు, ఐక్యత సిరంతరంగా (పజ్యరిల్లుతు 

నే వున్నవి, ఈ సంఘములలో పనిచేసే 
తీ వవాదులు కొందరు కార్మికుల ఆశయా 

లను దృష్టిపథంలో పెట్టుకొసి స్వార్థం త్య 

జించి, సర్వ మర్చించి పాటుపడుచున్నారు. 
ఆంధ్రా నీముంటు కంపెనీ కారి క 

సంఘం, కృష్ణా సిమెంటు కంపెనీ కార్మిక 

సంఘము శెండున్నూ నాల్లు సంవత్సరముల 

(కిందట ఏర్పడి, 350 మంది సభ్యులను గలిగి 

వున్నవి. ఈ సిమెంటు పనివార్గ మొత్తం సంఖ్య 

575. ైనందినహక్కు-.లను కాపాడుకోవడం, 

ఏరు [ప్రధానంగా అమలు పెట్టుచున్న కార్య 

(కమం, 

ఆంధ రాష్ట్రములో పెద్ద పరిశ్రమల (ేణికి 

ఇెండిన వాటిలో చీరాల పొగాకు పర్మిశమ 

ఒకటి. ఇది ఐ. ఎల్, టి, డి. కంపెని వారిది, 

పొగాకు. రోజులలో 6000 మంది వరకు 

కశ ర్తికులు పసిశేయుదురు. తక్కిన రోజు 
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ఆంధోసర్వస్వమ్మ 

లలో రోజుకు 1000 8 పె బడి పసిచేయుదురు. 

చీరాల పొగాకు కా రిక సంఘం వర్పడి అయిదు 

సంవత్సరాలయినది. "es అప్పుడు కూలీ 

లకు నాయకుడు యజ్ఞన్నా రాయణగారు. 1938 

సంవత్సరంలో సమ్మెలు, (ప్రచండమైన పెద్ద 

"కాల్పులు జరిగినవి. తమ “వేతనాల నెక్కువ 

చేయుమని కారి కంలు కోరగా, సమ్మెనాయకు 

లను [పభుత్వం సిర్భంథించీనది. 

అంధ రాష్ట్రంలో అస్న పెద్ద రె ల్వేస్తే పేషను 

లలోను శె పనివారి పము పసిచేయు 

చున్న వి. ఫీఠందరిలోను గాఢమైన. ఐక్యత 

వున్నది. ఈ సంఘములు (కుడు యూసియక్ల 

ద్వారా, బి. ఎక ఆర? రల సంఘములతో 

సంబంధాలు గలిగివున్నవి, ఇండియ "లేబరు 

యూూసియ౯, ఎక్. ఎన్. ఎమ్ ల 

ఎంప్లాయీజ్ యూసియకాలు, 1919-1920 సం 

వత్సరములో సిర్భాణము చేయబడినవి. ఆంధ్ర 

రాష్ట్ర శైలే పనివారి సంఘము ఐదు వేలు 

ము॥ ఆరు వేలదాకా సభ్యత్వము కలిగివున్నది. 

మన శార్మిక నాయకులు, మాజీపారి (శ్రామిక 

మంత్రి వి. వి. గారు ఈ సంఘ విజయాసికి 
పాటుపడిరి. వీలే ఆంధ దేశంలో ఎన్నో సమ్మె 

లను గూడా పరిష్కరించారు. ఎమ్. ఎన్, 

ఎమ్. రైల్వే పసివారల "కేదసంఘ శాఖలు 

బెజవాడ, హుబ్లి స గుంటక ల్లు, దొనకొండ, 

గుత్తి సిడదవోలు, రాజమండ్రి విశాఖ 

పట్నము, గుంటూరు, తెనాలి చీరాల, నెల్లూరు, 

బిటగుంట్క గూడూరు మొదలైన పట్టణాలలో 

వున్నవి. మొత్తము "రాష్ట్రమంతటా అయిదు 
“వేలమంది సభ్యులున్నారు, పీఠందరు, సంఘటిత 

మైన కారి స పోరాటములు సాగిస్తున్నారు. ఫ్రి 

కోరికలు వేతనములు ఎక్కు-న వేయట, 
యుద్ధపు అలవెన్సులు బోనసు ఇచ్చుట, సక్రనా 
మైన శెలన్రలు, "వెట్టిచాకిరి చేయిం చకుండుట్యూ.. 

గారవంగా సమాన(పతిప త్తి త్రితో చూచుట మొడు 
లైనవి. వీరు తమ కష్టాలు తెలియ బోధుటై 
(పచారమునకు కార్మిక బులిబకొ” అను పమ 
పతికను బెజవాడనుండి నడుపుచున్నారు. 

విశాఖపట్టణంలో సహోర్చరు పసివారల సం, 

ఘుమ్కు నౌకా సిర్మాణ కార్మికుల సంఘం. 

కూడా పసిచేయు చున్ని, "మొదటిది స్థావంచి. 

“రెండనది స్థాపించి 
సామర్ల కోటలో 

సంఘములు, “సుగర్ 

మిల్లు వర్క-ర్చు "ఫడ శేష ను” ఉన్నది. 

ఏడు సంవత్పరాలయినది ; క 

రెండు 

చ క్కెరమ్ల్లు 

సంవత్స'రాలయినది. 

పసివాళ్ళ 

కాకినాడ కీచు పసీవాళ్ల సంఘం పటల 

అయిదు సంవత్పరాలయినది. 

అచ్చు పనివారి సంఘం ఏర్పడి దాదాపు ఆరు 

సంవత్స రాలయినది. దీసి శాఖలు చాదాపు 

అస్ని పట్టణాలలోనూ నున్నవి. ఈ నాయకుల 

కమ్యాసిష్టు దృక్పథం. మొ త్రము సభ్యుల సంఖ్ఞై 

6000 మంది. ముఖ్యముగా తెనాలి గుంటూర్వూ 

బెజవాడ, కాశీనాడ 'ముదలైస పట్టణాలలో 

కారి వ్ తమ హాక్కు_ల కోసం, అప్పడి 

న. ప్రభత్వ కాం నా. ఉండో 

వలసివచ్చింది. 

గుంటూరు, బజవాడలలోసి ముఠా పసి వాల్షెషూ 

1 సం॥ [కిందట ' సంఘములు ఏర్పరచుకొని పజ 

చేయుచున్నారు. ఏరు మొ త్తం 5000కన్న ఎక్కుత 

లేరు. సభ్యుల సంఖ్య 1, 2 వేలుదాకా ఉన్న డి, 

సంఘం స్థాపించినది ఈ మధ్యనే అయినప్పటి / 
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ఫీరిలో సంచలనం, 

కొంచము అభివపి 09 భి దె 

కనిపించును. పప్పు 

డు యజమానులు 

ఫ్ర్రిన్సి తిట్టడం, న్చం 

గా చూడటం కొంత 

తగింది, 
౧ 

గ శ్రి వది? న్స్ అభి న 

కము గదా! బెజ 

వాడలో అల్య్యూమి 

సంఘటిత 

U కరుణాకరం సుబ్బారావు, 

కార్మికుల పక్షమున మద్రాను 

శిసనసభా సభ్యులు. 
నం పసివాళ్ళు సం 

ఘం, ఎల క్లిక్ పసివారల సంఘము ఉన్నవి. 

నెల్లూరు జిల్లాలో అ భకపు పనివారి సంఘము, 

ఏనాదివారి సంఘము పసిచేయుచున్నవి. ఆకర్టిక 

బాధలు, సిరతురాస్యత సర్మూలించడాసికి ఈ 

సంఘాలుపసిచేయుట ముడావహాము. ఈ సంఘ 

ములు వెన్నెలకంటి ఏరరాఘవయ్యగారి నాయ. 

కత్వం [క్రింద పసిచేయుచున్నవి. మౌఢ్యం నశించి, 

వైతన్యంక లిగి సంఘాలు ముందంజ వేస్తున్న వి. 

ఆంధ్రరాష్ట్ర మ్యుసిసిపల్ అండ్ లోకల్ 

బోర్చు ఫు ఫసివారల సంఘం స్థాపించి సంవత్సరం 

దాటినది. రానీ !య లన. ఏర్పడక పూర్వమే 

కొన్న మ్యునిసిపాలిటీలలో -ఈ సంఘాలు ఏర్పడి 

పసి చేయుచున్న వి. గుంటూరు, నెల్లూరు, కృష్ణా, 

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలో ఈ సంఘాల 

శేం[చాలున్నవి. ఈ కార్మికుల సంఖ్య దాదాపు 

60 చేలు దాటుతుంది. అనంతమైన శకార్యదీ 

తతో, పట్టుదలతో కృషీచేనినచో - ఈ సంఘానికి. 

సంఘటితశ కి ఏర్పడి, ఆం[ధబేశంలో బలవ త్తర 

వ శి గా తయారు అగును, 

శ సంఘాలుకాక  ఇట్లాంటివి "దేశంలో 

అన్నిచోట్లా పనిచేస్తున్న వి. ° 

కార్మికోద్యమము 

వ్యవసాయం, నాగలితో నేలదున్ని (బతకుట 

వునలో అసంఖ్యాకులకు పారంపర్యావస్తున్న 

అనువంశికవృ త్తి ఇన్ని సంఘాలు పసిచేసూ, 

ఇంత వైతన్యం నున్న ప్పటికీ వ్యవసాయ కూలీల 
సంఘాలు ఇంకా కావలసినన్ని వర్పడలేదు. 

వీరిది అసలు ఈ (పథాన 
వ్యవసాయ కూలీ మైన కూతీ సంఘములలో 
'సంఘాలు=వాటి ఒక (ప ల్యేకవర్లము. వరిలో 

(ప్రాముఖ్యము పాలామం౦ది సెంటుభూమి 

కూడా లేసివారు గనుక, వీరు 

సికృష్టమైన జీవితం గడుపుతూ ఉండడంచేత 

ఫ్ సతో సం మైక్యం, చైతన్యం తక్కినవారిలో 

కన్నా త్వరలో ఏర్పడుతుంది. ఈ వ్యవసాయం 

మనకు సిన్నా మొన్నా వచ్చినది గాదు. అనాది 

నుంచి వచ్చిననృత్తి. ఈ వృత్తిలో కొన్ని చోట్ల 

యజమానికి-కూలీకిమధ్య, పెట్టుబడికి - కూలికి 

మధ్య అంతరం అంతగా లేదు. చాలామంది రైతు 

లకు స్వంతకవతం వున్నది. కొందరు, కూలీలను 
పెట్టి పని చేయించుకుంటారు. వీరిలో పరస్పరం 

(చేమ, పరిచితి వుంటుంది. కొన్నిగ్రామాలలో 

కొన్ని కుటుంబోలు అరకలు కట్టుకొని, ఒకరికొ 

కరు సాయంగా పండించుకోవడనూ కలదు, 

మళ్ళీ, కూలి విషయములో, డబ్బు రూపకంగా 

గాక గింజలు, ధాన్యం మూలకంగా వుంటుంది. 

వ్యవసాయక కూలికి “ పాలేరు” అనే పదం 

న్యవహారిస్తాము. ఇది భాగస్వామి అసి అర్థం 

ఇస్తుంది. మొ త్తంమాద కూలీ ఛాన్యరూపంగానే 

వుంటుంది, ఇప్పుడు ఈ పద్ధతి నశించి, ఏక మత్యం 

పోయినది. పొలందున్ని, నట్టనడి ఎండలో పని 

చేయు కాపుకు కడుపుకు పిడికెడు కూడైన లేక 

పూరిగుడిసెలో కండ్లల్లో (పాణాలు సెటుక 
రి 
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ఆంధ్ర)సర్వస్వము 

శ్రీ వి. వి. నరసింహం, 
కార్మిక పక్షమున మద్రాసు శాసన సభా సభ్యులు. 

(బతకవలసి వచ్చిందంశు, వారి కస్టాలు అధికత 

మమై విషమిస్తున్న వన్నమాట, 

ఫీటికితోడు, సాంఘికంగా వ్యవసాయ కూలీ 

లకు తగినస్థానం లేకున్న ది. హరిజనులు, యానా 

దులు, ఎరుకల వాశెంతోమంది వ్యవసాయ 

కూలీలలోసి రకమువారు. విశాఖపట్టం జిల్లా 

నుండి తూర్పు గ గోదావరిజిల్లాకు వచ్చిన కూలీలు 

వ అ 

అవని అంతా "పెద్ద అతమీయ పాత్ర | 

అఖిలేశు హస్తమే అన్న ఫూర్ష్మ నమ్మ! 

ఆరిపోవనిది నా ఆకలే ఐతే 

అంతు దొరకనిది ఆ అమృతాబ్బి కాదా 

అన్నమో అమృతమో ఆకొన్న పేదకో 

కన్నతల్లీ (బతుకునిండ భికాందేహి ! 

= దేవుల పల్లి కృష్ణశాస్త్రి. 
లై 
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కొందరు భూమిని సంపాదించుకొనిరి. కానీ వారి. 

జనులేమో సంపాదించ "లేకుండుట విచ్శితమూ 

ముఖ్యంగా మనవ్యవసాయపు పద్ధతులనిాదడ 

ఆధారపడ్డ రెతుకు, వాన స తట. "లేకపోయిత 

క కష్టాలు కలుగుచున్నవి. రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డ 

క. కూలీ సంఘాసికి, అనేక ఉపశాఖలం 

అన్ని చోట్ల ట వివిధ సంఘాలు ఏర్పడి పనిచేస్తే స 

bs దారిద్భ వీశాచమును పార ద్రోలనచ్చును.. 

ఈ కార్చికోద్యమమునకు చెప్పినవానేకాక 

పులుపుల శివయ్యగారు, పుచ్చలపల్లి సుంద | 

రయ్య గారు, రామసుబ్బయ్యగార్వు 

"శీలం అప్పలస్వామిగారు, మరువీళ్ళ చిట్టిగారు, 

దిగుమర్తి రామారాన్రగారు, టి. వెంక చేశ (రరావ్రు 

గారు. గిరిరాజు సత్యనారాయణగారు ముద. 

లెనవా రనేకులు తో డడుచున్నారు. రాజు. 

మహేంద్రవరములో [శమజీవి అనే వారపతికను 

చిలకమ్మరి 

నడుపుచున్నారు. 

కా. 

యి 

(ప్రతాప 

సత ీ నారాయణాబార్యులుగారు . 

ఈ ఉద్యమం భారత దేశ ఛా ఛావిస్వాకంత్య్య 

చరిత్రలో ఒక స్వర్గపుటను వ్రాసుకొని తన 

ధర్శం నెర పేర్చుకోగలదసి ఆళశించవచ్చును ! 



“omg 
విషయ సం|గహాము ;___ఉద్యమము--దాని ప్రారం 

భము ; తక్కిన దేశీయ జాతీయోద్యమముల తోపాటు విద్యార్థుల 

ఉద్యమముకూడా 1920.28, 30-31 లో బయలుదేరి ’84-'36 

లోని అంతర్జాతీయ సంఘటనలవల్ల బలపడినది ; "86 లో అఖిల 
భారత విద్యార్థి సంఘము ఏర్పడి రాష్ట్రియోద్యమాలకు దారి 
తీసినది ; తత్ప్చూర్వము (పతి కళాశాలలోను గల విద్యార్ధి 

సంఘములు ఈ ఉద్యమానికి పునాదులు ; అందులో అంధ్ర 

విశ్వకళా పరిషత్ విద్యార్థి సంఘము (ప్రధానమైనది. 1987 లో 
గుంటూరిలో బాట్లివాలాగారి అధ్యత్షతను ఆంధ్రరాష్ట్ర విద్యార్థి సభ 

జరిగినది; కా మేడ్ ఎం. బసవపున్నయ్యగారు దానికి కార్యదర్శి; 

ఉద్యమాదర్శములు ; ఆంధరాష్ట్ర విద్యార్థిసంఘ కార్యనిర్వ 

హణమునకు (ప్రధాన అంగములు, స్థానిక సంఘములు మొ॥ ; 

ఇవి పాల్గొనుచున్న సలములు. 

విద్యార్థుల ఆం[ధ్రోద్యమము--- సర్ రామలింగా రెడ్డిగారి 

(పోత్సాహము ; '87 లో వాల్తేరునందు ఆంధవారము ; చెన్న 

పురిలో 'నెతము ; 

ఈ ఉద్యమమునకు (పతిబంధ కములు ; దానినిగూర్చి గాందీ 

గారి అభిపాయము.. 

“ట్రథుసిక నాగరికత నళించకుండా రశ్నీంచి, 

దానిసి ఉిజ్జీవిత మొన్నే ఆశయం అవసరం. 

ఈనాటిజగత్తులో విజ్ఞానం వహించ వలనసిన పవిత్ర 

కర్తవ్య మేమంశే, సంఘ జీవనంలో _డానిసి 

(పవేశ పెట్టడం, ఆమూలంగా మానవజాతి 

సంపూర్ణ వికాసం చెందగలదన్న విశ్వాసం కలి 

గించడమూను.” 

ఉ త్తమ ఆశయముల కలిగి, విజ్ఞానవికాసముల 

వ్యా ప్రీకి అనవరతమూ కృషిచేయుచున్న . ఈ 

నవయుగపు ఊఉద్యమములలో ఆంధ్రరాష్ట్ర 

విద్యార్థి ఉద్యమము ' ఒకటి. ఆంధ్రరాష్ట్ర 

విదా 8 సంఘము అఖిల భారత విద్యార్థి సంఘ 

ముతో కలసి కార్యక్రమము నిర్ణయించుకొని 1 

పసిచేయును. _ 6 
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_ గాంధి మాల్, మార్క. 

రోమేకారోలా, రఏం[దుడు, అరవిందుడు, స్రాలిలా 

ఉద ట్ర్ నుము 

pion పునాదులనే కదలించిన 1929 
ఆర్థిక సంత్ మషోభమునల్ల స్మామాజ్యవాద దేశము 
లలో తీ వ'మైన కార్భికోోద్యమములు బయలు 
'బరినదిః ఆవెస్కి బానిస చేశములలో జాతీయ 

ఉద్యమములు విలసిల్లి బల 

_ఊద్యమ పడినవి. అర్థికంగాను, రాజ 

(ప్రారంభము లో. సారస్వతంగాను, 

సాంఘుకంగాను, వ్యుత్పన్న 

తాపరంగాను త్మీవవైనవూర్పులు జరుగుచున్న వి. 

"లెనిన్ హో, 

మొదలైన, మహనీయులు ఉద్భవించి, నిత్య 

నూతన త్వాన్ని అనుసంధానిస్తూ (సష్టలై, 

వమూనవకుటుంబములో మహా త్రరమైన ఆవేశ 

మునూ, జాహలను (ప్రజ్వలింప జేసిరి, ఈ [ప్రముఖ 

సన్ని వేశ ములన్నీ విద్యాలయములలోను విద్యా 

గ్గుల జీవితములోను, శరవేగముతో అనేక 

మార్పులను తెచ్చినది, (ద్రజాశ క్రి ప స్ఫుట 

మెనది, bs 

1920-23, 1930-31 జాతీయ ఉద్యమములు 

సవల నాకర్షి ంచి వారిలో తీ వసం చలనము 

చా చై లీన్యము కలిగించినవి. 1934-36 

మధ్య జరిగిన అంతర్జాతీయ, జాతీయ సంఘ 

టనలు కూడా విద్యార్థుల కొక పాఠమును 

చెప్పినవి, ఫానిజానికి గురియెన (పజాస్వామ్య 

రాజ్యములు, చీనా స్యాతంత్య పోరాటము, 

1936 (పపంచ విద్యార్థుల సమ్మేళనం, గాంధీజీ 

నాయకత్వం, 1934 కాం7సు సోవలిష్టుఫార్త్ 
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బందరులో విద్యార్థులు సమ్మె సందర్భమున పికెటింగ్ చేయుట. 

స్థాపన, క్రిసాకా పార్టీ (పచారను, 'కాంగ్రానుకు 

నెహూ అధ్యశతేత మొదలై ననస్నీ, ఇప్పుటి 

విద్యార్థి ఉద్యమునకు తోడ్పడిన అంశములు. 

విద్యార్థులు విద్యార్థి సంఘముల ద్యారా ఉన్న 

తికి రావలెననే నెహూపండితుసి సం'దేశము 
విద్యార్థుల హృదయములలో నాటుకొ నెను. 

1936లో వివిధరాష్ట్ల విద్యార్థుల మధ్య వై పె జ ఇకక 

'సామర స్యమును కల్పించుటకు, 

భావి పౌరులుగా తయారుచేసి జూతీయ స్వాతం 

(త్యసమర ముతో పార్రొనుటకు సన్నద్ధుల ఎ చేయు 

టకు అఖల భారత విద్యార్థి లకు సెలకొల్ప 

బడి, రాష్ట్ర ఉద్యమాలకు జారి తీసినది. (పస్తుత 

విద్యావిధానం లోపభూయిష్టముగానుండి విద్యా 

ర్థుల సరా శ్రీ 88 (Creative intellect) 

దోహద మివ్భలేక పోవుటచేతను, విద్యాల 

యాధికారులు విద్యార్థుల స్వేచ్చను కొంత 

అరికట్టుటచేతను విద్యార్థులలో విజృంభీంచు 

చున్న స్వాతంత్ర్య కాంత్సు 

స్ట న్ 

(పజాసేవాభిలాస 

విజ్యాలయములలోని స్ 

తమునగు బయటి (వై పం 

చిక గేసితమునకు సానుర 
స్యము కునక్చి తమ వ్యక్తి 
తపమును స్థిరపరచుకోన' ల 

నన్న నా? షస సా ఫలిత 

య Yo స! 

అప్సి సారస C
i 

bu లో ళ్ కో | గ. CN Bn ‘ నో అబ ల్లో ॥ ae ఖు 

షే see (తేక హి! a క ము న. శ. ఇ తభ జ 

Ie సంసఘుమక్కై 

స నన ప కలియు జిడీవి, 

స్వత వై హొంత శప 

డిసి. అ నిశనిచ్యాల. mh పిద్యార్థి స సంభవ 

గూడా ఈ సొారనర్పిత సంఘ స్వ హూపమునే కలిని 

యుంజెడిని. 

గో దమయ ములు ప? జా శర ములో ఒకభాగ క 

యుండ నే స్క Fe ల Wadi స 

దాసీ పరణామూాసికి ముస్థముగా జీవము సామ 

నది...-ఇప్పటి |సాపంచిక పరిణామము, ముఖ 

ముగా మన దేశములోసి రాజకీయ సంచల 

మసి వేడే చెప్పనక్కర? ర లేదు. 

సంటూూరు విజ 

గుంటూరులో ఛాట్లివాలాగాకి 

వ త రుల 

903 కడి ౧ంచు
చురి క్ అల్లో 

వన్య శ) "ఇం భీవృగ్గిక 

గానీ అ కలా అవి ఇప్పటి విదాళ్లికి 

ప్ల 

సరులు 1037వ సంనత్సర గా 

pits క 

విద్యార్థి Manisa క్ట తా? 

గలిగినది. ఆ సభకు గుంటూరు, కసా, తూరు 

పశ్చిమ గో దావరి, విశాఖపట్నం జిల్లాలను 
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సభ్యులువచ్చి వాల్లొసీ, సంఘ విషయములను 

చర్చించిరి. కామ్రేడ్ ఎం. బసవపున్నయ్య 

గారు ఛాసికి కార్యదర్శిగా ఎన్ను కొనబడిరి, 

విద్యార్థుల ఫొలిక మానసి కాభివృద్ధికి తక 

అభ్యుదయము, ఐక్యత - జాతి మత 

విద్వేషముల నశింప చేయుట-'నేటి విద్యావిధాన 

మున దైనందిన జీవితాసికి 

అనుగుణమైన మార్పులు 
చేయ సూచించుట-విద్యా 

గుల వహాక్కు_లను సంరశీంచు కొనుట-విద్యా 

గులలో రాజకీయ చై తన్యముకల్సించి పౌరులుగా 

సక్ 

ఆదగ్శములు 

తయారు చేయుట -వి దా్య్యాన్థి సంఘముల 

గుర్తించుమనీ ఇప్పటి అరిక పరిస్థితులలో 
- థి థ్ 

అధిక ముగానున్న విద్యార్థుల ఖర్చులు, పరీత్స 

రుసుములు తగ్టించుమసి, ఎక్కువమందికి చదువు 

కొను అవకాశము కల్పించుమని, హిందీ చేశ 

భాషగా చేయనలెనస అధికారులను కోరుట- 

ఉచిత సిగ్బంధ సెసిక నిక్షణ విద్యాలయముల 

లో (పవేశ పెట్టుట- పాఠ్య (గ్రంథములు జాతీయ 
జీవితమును చి తించేవిగా ఉండునట్లు చేయుట 

మొ॥ ఉన్న తాదర్శములతో 1937 సంవత్సరము 
లోనే విద్యార్థి సంఘము ప్రారంభమైనది. ఆంధ్ర 

రాష్ట్ర విద్యార్థి సంఘ శెశవదశలో, సంచల 

నము కలిగించి మార్చ దర్శకులై నవారు గుంటూరు 

ఆం[ధ క్ స్తవ క రౌశొలా విద్యార్థులు. 

విద్యార్థుల కనీసపు కోర్కెలు అధికారులు 

నెర వేర్చుట లేదనియు, డికున్ష౯ పద్ధతి విద్యా 

గ్థులకు కేవలము హోసికరముగా నున్నదనియు 

విద్యార్థులందరూ అనేకచోట్ల (పతిఘటించిరి. 
కాన్ని చోట్ల ఈ [పతిఘటన సోమ్మిల న 

దాల్పినది. 

అద్య ా ఉద్యమము 

ఆంధ రాష్ట్ర విద్యార్థి స సంఘ కార వీ సిర్వవాణ 
మునకు [పధాన క స్థానిక సంఘములు, 

జిల్లా స రపు ఆంధ 

ఆం. రౌ, బి, టో అగా అప రాష్ట్ర విద్యార్థి సంధు కార్య 

సంఘము-దాని  నిర్వాహాకవర్లము, రాష్ట్ర) 
లు 

శాఖలు మహాసభ, 1937 లో కృష్ణా, 

గుంటూరు జిల్లాలలోను, 

1938 లో నెల్లూరు, తూర్పు-పశ్సిమ గోదావరి, 
విశాఖపట్నం జిల్లాలలోను సంఘములు ఏర్పడి 

నై విద్యార్థుల (పాథమిక హాక్కు_లకోసం, 

అఆశయములకోసం కృప్సల్పుటకు 1940 నాటికి 

అన్ని చోట్ల ల. సంఘము ల్తేర్చడినవి, 1941 

లో రాయలనీవు విద్యార్థి సంఘములుకూడా 

ఆంధ్రరాష్ట్ర విద్యార్థి సంఘములో కలియుటచే 

విద్యార్థుల ఐక్యం మరింత బలిస్ట్రమైనదని చెప్ప 

వలను 1940 నాటికి మొత్తపు రాష్ట్ర 

సభ్యత్వపు సంఖ్య 4000. 

గుంటూరు, బాపట్ల, ఒంగోలు, నర్చారావు 

వేట, తెనాలి పొన్నూరు, కొవ్వూరు, పెదనంది 

పాడు, రేపల్లె స్థానిక విద్యార్థి సం ఘాలత్ కూడిన 

గుంటూరు జిల్లా సంఘ . సభ్యత్వపుసంఖ్య 1280, 

కృష్ణాజిల్లా విద్యార్థి సంఘములో Lk స్థానిక స సంఘ 

ములు పనిచేయుచున్న వి. బందరు, " సడివాడ, 

"బెజవాడ, జగ్గయ్య పెట, ౩ కలూరు, పామర్రు, 

పునాదిపాడుు నందిగామ, అవనిగడ్డ, గన్న వరం, 

చల్ల పల్లుల సభ్యత్వము 1000. పశ్చిమ గోదావరి 

జిల్లాలోని ఉండి మూరుజేర్పు తణుకు, ఏలూరు, 

పాలకొల్లు, sg స్తానిక సంఘుములలోని 

సభ్యత్వము 244. తూర్పు. గోదావరి జిల్లా సంభు 

మునకు చెందిన కాకినాడ, శక... 

పురీం, వీఠాపురం, రామచందపురం, అమలా 

483 



ఆంధ సర్వస్వము 

rT 
విద్యార్థి, యువజ్జనో ద్యమముల్యకె ఎక్కువ పాటుపడిరి, 

పురం కొత్తపేట) రాజోలు, సామర్ల కోటలలోని 

స్థానిక సంఘముల సభ్యత్వపు సంఖ్య 636. విశాఖ 

పట్నం జిల్లాలోని విజయనగరం, వా ల్లేరులలో 

మాత్రమే స్థానిక సంఘము లున్నవి. నెల్లూరి 

జిల్లాలో కావల్సి గూడూరు, వెంకటగిరి కందు 

కూరుు బుచ్చి రెడ్డిపాలెం, నెలూరులతో సాసిక 
డె గ థి 

సంఘములు గలవు. 1941 నాటికి రాష్ట్ర) సంఘ 

సభ్యత్వము 6000 హైబడియున్నది. సభ్యత్వ 

ములో కూ జిల్లా (ప థానస్థానము అలంక 

రించినది. 

1037 నాటినుంచి విద్యార్థులు ముఖ్యముగా 

అనేకచోట్ల సారస స్వత, వార్మితక కషి. చేయు 

చుండిరి. ముఖ్యముగా ఆంధధవిశ్వవిద్యాల 

యమువారు వాళ్తేరులో ఆంధవారము జరిపి, 

సత్వర ఆం(ధ్రరాష్ట్రసిద్ధికి త్రో డృడుటు'కై సంచల 

నము (పారంభించిరి. ఆంధ 

విద్యార్థులు- దేశపు చర్నిత్ర, సారస్వతము, 

ఆంధ్రోద్యమము కళ్ళ రాజకీయములు మొద 
ను. "లయిన (ప్రథాన విషయము 

లకు సంబంధించిన పుస్త సకములను కరప పత్ర 

ములను [పకటించిరి, దిసికి డాక్టరు సర్ కట్టమంచి 

రామలింగా రెడ్డి మొుదలయినబారున్ను, ఆంధదేశ 

పునాయకులున్ను (పోత్సాహమిచ్చి, జయ(పజ 

ముగా సాగించిరి 1937 లో వా'ల్రేరులో అంథ 

వారము జరిపీ కార్య్భ(క్రమము సిర్వహించిన 

(పథాన విద్యార్థులు శీ ఎ. వి. కృృష్ణనూరి రి డీ 

ముకుందరాను గార్లు. ఈ ఆంధ్రవారమును (పతి 

సంవత్సరము కొన్ని కళాశాలలు చేయుచున్నవి. 

మ్మదాసు విద్యార్థులున్ను ఈ ఆం|ధవారముూల 

నతి జయ పదముగా సిర్వహించినారు. మదా 

సులోసి విద్యార్థి ఉద్యమమునకు పుచ్చలపల్లి 

రామచంద్రా రెడ్డిగారు, తోట లశు దయ్యానాయుళి న 

గారు త్రోడ్చడిర. మున విద్యార్థి ఉద్యమవమువ 

లలో (పధానపాత్ర వహించి పనిచేయుచున్న 

వారిలో కంభంపాటి (శీరామమూ శ్రీగారు, ఎమ్. 

రాధథాకృన్ల ఎమ్. ఏ. గారు ముదలై నవారో 

అనేకులున్నారు. 

ఇవేకాక విద్యార్థులు రాజకీయ శార్యక్రవ 

ములోను, విద్యావ్యాపక కార్య క్రమములో న్న 

వైజ్ఞాసక సమావేశముల నేర్చరచి పాల్లాని 
స్వాతం తము - శాంతి -అభ్యదయములై తవ 
పతాకము ప్రతిష్టించి, ముందంజ వేయుచున్నారూ 

“రెతు సంఘ కార్మిక సంఘముల పద్దతి? 

విద్యార్థి సంఘములు స్థాపించుటవసరము. కా 

ఇప్పటి మనస్థితిలో విద్యాళాఖాధికారులు సిక 

మైన సంఘసేవకుల రీతిగా లేరు. వారు సర్కా_జె 

ఉద్యోగులు. సర్కారు ఉద్దేశములు "దేశీయ? 

ఉద్దేశములు ఛేదించుచున్న వి. (బ్రిటిషు (పభుత్వవి 

వారు ఒక (వ ల్యేళోశ్త దేశంతోచే ఇప్పటి విద్యను 

'నేర్చుచున్నారు. కనుక క జాతీయాశయాలతో టే 
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తులన ఏీద్యాధులకూూ, జాతీయతా వ్యతి శేకులయి 

సర్కారు ఆ జ్ఞకులోబడు ఆ పాధ్యాయులకూ మధ్య 

సంఘర్ష ణము జసిం చెను. విద్
య నిమి త్రం, పిమ టు 

జీవిత వృత్తి నిమిత్తం (ప్రభుత్వము పైన ఆధార 
పడునంతవరకు చాసితో పోరి నెగ్గుట విద్యార్థుల 
క సాధ్యము, అట్టి సర్కారసంస్థలలో నుండి 

యే we Tne చిక్కు_కొనుటవల్ల నారి 

"యువజన. 
దాజకీయ సంచలనము శీ వ్రముగానున్న 

సమయములో దేశమంతటా అనేక యువజన 

సంఘములు వెలసినవి. బానిసత్వ నిర్మూల 

నకూూ య (పభారమునకూ, రాజకీయ 

పరిజ్ఞానం తు బని ఏర్పడినవి, కొన్ని 

[పచేళములలో (పత్యేక వృత్తులనుబట్టి, కులము 

లను పురస్క-రించుకొసి సంఘములు స్గాసి పించిరి. 

కొందరు యువకులు తమ రాజకీయా దేశములు, 

తమ దృక్పథము ననుసరించి కొన్ని భిన్న భిన్న 

సంఘములు ఏర్పచిరి. 

యువజన సంఘుములలో పాల్లొన్న వారంద 

సంఘములతో రున్నూకాంగసు, రెతు, విద్యార్థి సం 

సంబంధమున్న యువకులు. అతివాద 

ములు, రైతు సంఘములు, విద్యార్థి సంఘములు 

(పథానపొత్ర ధరించి, (పజా జీవిత రంగంలో 

సంఘ 

విద్యాభ్యాసపు పటుత్వము తగ్గిపోవును. కనుక 
చేశ బాధల వెల్లడించి, అందుకు పరిహారము 

పొందుటకుగాక, తమకిప్పటి విద్యలోని లోప 
ములను పోగొట్టుటే విద్యార్థి సంఘములు... 

అని గాంధీగారు__తమ నిర్మాణ కార్యక్రమ 

ములో- -విద్యార్థి సంఘుములనుగూర్చి ([వాయుచు 

చెప్పియున్నారు. 

సంఘములు 
సళ "మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి, అందలి 

యువకులు ఆయా సంఘములలోనే పసిచేయ 

మొదలు పెట్టిరి. దేశస్వాతం త్రము, జాతీయఐక్యం 

మొదలైన సదాదర్శములుగల ఈ సంఘము 
లన్నియు కులభేదములను పాటించరాదు. 

వైని చేర్కొ-న్న సంఘములకు పూర్వము, 

సమి్టిగా వాటి కార్యక మము యువజన సంఘ 

ములే సిర్భహించుచుండెడివి, అనేకులు యువ 

కులు ఏటిలో పనిచేసిరి, క్యాటగడ్డ రాజగోపాల 

రావు, తాపీ మోహనరావుగాస్ట్ల మొదలైనవారు 

యువజన సంఘుములలో అధికముగా సాల్ల్ెని 

పనిచేయుచున్నారు. 

యువజన సంఘములు (పజాహి తే తెక జీవిత 

ములో, ఉత్తమ భూమిక 'ధరించినవని చెప్ప 

వలెను! 

జాతీశౌర్య'మే తాండవింపగా 

_ జాతిలేజపే దిక్కులబోరగ 

ఉఊబికుబికొచ్చే వేడిరక్తమున 

“వెలిగించండీ జ్ఞానడో గతిని 3 

స్వేచ్నాహోముపు ఫు సమిధలుగండ్తీ - 

. య్య్బుకుల్లారా రండీ న. 
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6. కుల 
'" విషయ సంగహాము :-__ (ప్రతికలమందును కలు 

గుతూఉన్న సాంఘికాచార సంబంధములై న మార్పులవలన, 

_ అచారములను నియనుబద్ధములుగా చేనుకొని తమ కులోన్నతికి 

పాటువడవలెనన్న కోరిక అన్ని ' కులములవారికిని పుట్టినది ; 

తతృలితముగా వెళ్ళ, మహాజన సంఘములు మొదలగునవి పుట్టి 

నవి; 1910 ఆర్యవైశ్య పుహాసభ ; నాటనుండిన్ని దానికి సంబం 

ధించిన సంఘములు, సభలు; ఈ సంఘ్యశ్రేయస్సు కై కృషి సల్పిన 

వారు కీ, శే. ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహ సోమయాజిగారు; 1926 లో 

సామి వేంకటాచలం చెట్టిగారు + * ఆర్యవై శే వ్యవస్థా వివక్షణి ' 

అనే (గ్రంథము వ్రకటించినారు ; 1914 లో కమ్మ మహాజన 

సంఘము; దీనికి 29 .వేల రూ॥లకు పైగా మూలధనము ; 

1920 లో రెడ్డిమహాజన సంఘము ; దీనీకి 85 వేల రూ॥లకు 

పెగా మూలధనం; 1918 లో ఆం(ధ్రఅగ్నికుల క్షత్రియ మహాజన 

సంఘము ; ఈ కులసంఘములు తమ కులమువారికి చేస్తూఉన్న 

నేవ, ఉపకొరము---. 

జ్రం(ధ దేశమున ఈ శతాబ్దిలో అనేక [కొత్త 

(కొత్త మార్పులు వచ్చినవి. దైనందిన జీవత 

ములో చెళ్లు, కోర్టులు, కళాశాలలు మొద లె 

నవి (ప్రాధాన్యము వహించినవి. ఈ (క్రొత్త జీవిత 

మువల్ల (పతికులములోను, మతములోను 

మార్పులు వచ్చినవి. జాతి కులధర ములు మారు 

చుండుట గమనించి వాటిసి సంస్కరించి, తేమ 

ధర్న్శములను నియమబద్ధము జేనుకొన వలెనన్న 

కాంత. అందరిలోను .అంకురించినది. దీసికి 

తోడు (పతికులమునారికిన్నీ తమ పిల్ల లకు 

పాఠములు చెప్పుటకు తమకులమునందలి ఉపా 

ఛ్యాయులు కావలెననియు, తమ వ్యవహారముల 
నడపుటకు తమ కులమందలి పీ డర్లు కావలెనసి 

యు భావము లేర్చడినవి. దానితో (పతికులము సె 
వారు తవు సంస్థల స్థాపించి, తవు కులమునారి 

అభ్యున్నతి కృవీ. చేయుటకు పూనుకొనిరి, 

తతృ్ఫలిత ముగా ఆంధ దేళఠములో వైళశ్యమహాజన్న 

సలాము పా 
సంఘములు, కమ్మ మహాజన సంఘములు, రెడ్డి. 

మహాజన సంఘములు మొదలై నవి వెలసినవి, - - 

అర్య వైశ్య స సంఘన్థులు, వైశ్య కులముయొక్క.. . 

సాంఘీక నైతిక నుతే విద్యా విషయములలో . 

అభివృద్ధి చెందవ లెనసియు, చదశములో కృషి. న్ 

వాణిజ్యములలో చెంపుగాంచి, ధనాభివృద్ధి. 1 

గలిగియుండవలెనసియు లక్యుములుగా పెట్టు. 

కొసి, 1910 సంవత్సరమున “ ఆర్యవైశ్య నుహో. 

సభ” జరివీరి అప్పటినుండియు ఆంధ్రబేశ. 

మున అనేక ప్రాంతముల ఆర్య వైశ్య సంఘములన 

వెలయుచు, నేటికి (పతి [గామమునను అల్లుకొసి 

పోయినవి. ఈ సంఘమువారు అనేకవేల రూపా 

యల ధనము |పోవుచేసి, బీద విద్యార్థులకు ఉచిత 

విద్య సిప్పించుట, సత్రములు సీర్శించుట, అన్న. 

దాన సమాజములు స్థావించుట, ఆలయ నిర్మా . 

ణము గావించుట మొదలైన అనేక సత్కా_రళ్షా . 

ములను 'చేసిరి. ఆదిలో ఈ సంఘ (శ్రేయస్సుైక. 
కప్. సల్పీనవారు కీ శే అతూ రి లశ్నీ దెనర్బింహా 

సోమయాజిగారు. ఆర్య వైశ్య సంఘమునకు 

సంబంధించిన సర్వవివరణములను తెలుపుచ్యూ 

సామి వేంకటాచలం చెట్టిగారు “ అర్యవై నల్ల 

వ్యవస్థావివకుణి ” అనే [గ్రంథమును (వాసి, 1026 

లో పకటించినారు. 

కము a ముహాజనులలో (పబోధము చేసి వాడి 

నై తిక, వ్యావసాయిక, పారి. శామిక, శాస్త్రీయ 

విద్యాభివృద్ధి చేయుటకు, దురాణారములు తెలు 

గించుటక్కు, కమ్మ వ మహాజన సభలు జరుపుటకు 

“కము శ మహాజన సంఘము ” ఏర్పాటు చేయబడి 
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నది. (1914). ఈ సంస్థకు రు 29,000 లకుపై గా 

మూలధనము మ. సంఘుమువారి యాజ 

మాన్యము క్రింద రక్. 14 మహాజన సభలు 

జరిగినవి, 

కన్ను క పరు వ. 

(పశంసనీయమైన విద్యావివయిక కృషి చేయు 

చున్నారు. ఇప్పటిక్ వేతనములు పొందిన విద్యా 

రుల సంఖ్య 1499. ఈ సంస్థకు బెజవాడ, 

ne మొదలైన పట్న ములలో స్వంత భవ 

నములున్నని, వేతనములు ఒక్క మదాసు 

రాష్ట్రములోని విద్యార్థుల కేగాక మైసూరు, 

నిజామురాష్ట్రములలోసి  విద్యార్థులకుగూాడా 

నిచ్చుచున్నారు. ఇప్పటికి వేతనముల మూల 

మున ప ధనము రు 26,425 లు. 

కమ్మ సంఘీయుల అభివృద్ధికి కృషిచేయుళే దీని 

ముఖ్య ఆదర్శము. 

అభ్యుదయమునే ప. 1920 సంత్సర 

ములో "రెడ్డ మహాజన సంఘము స్థాపీంచబడినది, 

రెడ్డి విద్యార్థులకు సాయపడుటకు వసతి సలా 

ముల నిర్వహంచుట, సంఘ[శేయస్సు కె క సద్ద్రంథ 

(పకటన, వివిధ _అంతశ్చాఖలలోని ఛేదముల 

సివారించుట-_ఈ సంఘ (పభానాశ యములు, 

ఈ సంఘుమునారి కార్భరంగములో మ్మదాసు 

రాష్ట్రమే కాకుండా సాదరాబాదు గూడా చేరి 

యున్నది. సంస్థకు రు ఏ 85, 800 ల మూల ధన 

మున్నది. విద్యార్థి -వేతనములక్రింద సంవత్సర 
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మునకు అయిదువేల రూపాయిలు వెచ్చించు 

న వీరున్నూ . వార్షిక సమా వేశముల 

చేశేటా జరిపెదరు. 

సంఘీభావముతో తమ కులాభివృద్ధికి పాటు 
బడుట 1018 సంవత్సరములో ఆంధ్ర ఆగ్నికుల 

వ్యత్రియ మహాజన సంఘము, రానుసాహేబు 
వెర్సింగు వెంకటరంగయ్యగారి అధ్యవతృక్రింద 
స్థావీంచబడినది. 1885 సంవత్సరమున దశ్నీణా 

ర్మాటు జిల్లా పరింపేటలో డాక్టరు పి గురు 

స్వామి రాయరుగారి నాయకత్వమున “అగ్నికుల 

వమ్మతియ సంఘము” అను వేరుతో ఈ జాతి 
నరం అభివృద్ధిచెంది, పై వేర్కొసినట్లు మహాజన 

సంఘ మైనది, సీరునూ 4 అనేక చో ట్ల విద్యార్గులకు 

వసతిగృహము లేర్చరచియు, వేతనము లిచ్చియు 

త్రో డ్పడుచున్నారు. వెర్సింగు వెంకటనారా 

 యణగారు ఈ సంఘ కార్యదర్శి. 

చె సంఘములవలనే రెడ్డి మహాజినుల " | ఇస్తే ఇతర కులములకు చెందినవారు తమ 

తమ సంఘస్థుల (శ్రేయస్సును వనాంభించువూ 

పనిచేయుచున్నారు. గానీ, కొన్ని కాన్ని. పాంతము 

లలో ఈ సంఘములు గమ్యుస్థానమున వక్రించి, 

కులక కులకు తో కుం తటస్థించు 

చుండుట పరితాపకరమైన విషయము. ఎవరి అభి 

వృద్ధికి వారు పాటుబడుట తప్పుకాదుగానీ, కుల 

ఛేదముల పెట్టుకొనుట కూడదు, “వెన్నా మోాగడ 

వంటి శబ్దముల నొప్పు” నట్లు అన్ని కులముల 

వారు వక్యముగలిగి ఆకయనిద్ధి  యత్నించుట 

శుభకరము! 



ఈ నిరా శ్రైణ కా 

రత బేశ . స్వాతంత్రో సద్యమమును కొనసాగించు 

చున్న, ఈరోజులలో ' నిర్మాణకార్య[క్రమము యొక్క 

(ప్రాముఖ్యము అనిర్వచనీయమైనది. 'సంఘ వివకుతేలు 

పాటించకుండా, చాస్యశృంఖలావిచ్చేదన కొరకు (పతి 

భారతీయుడు కృషి చేయుచున్నాడు, 

గాందీ మహాత్ముడు అసహాయోద్యమ 'కార్య(క్రమము 

రాజకీయాందోళనలతో పొటు నిర్మాణ 'కార్య(కమమును 

గాడా నూచించి, సత్యా గ్రహముకు--స్వాతంత్రో ద్యమ 

మునకును గలసంబంధమును నిరూపించి, జీవికరంగములన్ని 

టిని దానిలో నిమిడ్చి (ప్రతి భారతీయునకు అనుగుణముగా 

దానిలో అన్ని ఆంశేములకున్నూ అభివృద్ధిని నూచించు 

ఏర్పాట్లు చేసియున్నాడు 

సాంఘీక మైత్రి అ'స్ప శీలా నివారణ (తాగుడు ని 

ర్య (క్రమము 
ధమ ఖాదీ=(గ్రామ పరిశ్రమలు గ్రామపరిశుద్ది వ వాస్త. 

విద్య "మొదలై లైనవన్నియు అందలి (పథాన ఖండములు, 

అ'స్ప శల నివారణకు వారిజన సేవా స. 3. ల 

మన _[గ్రామములు స్వయంసోవకములుగా నుండుట్లక్క 

జీర్ణి ంచి పోవుచున్న గామ పరిశ్రమలను పునరుద్ధరించు 

టక్ (అనగా "నేత కమ్మరి కుమ్మరి వడ్శుంగము మొణ 

లై నవన్నీ ) ఖద్దరు వ్యాపకము మొదలైన కార్యక్రమము మ 

ఏర్పరచ బడియున్న ది. 13 Wa ల. 

నిర్మాణ శార్యకిమమున్సు 18-8-1940 తేదీ హరిజన పతికి 
కలో వివరించియున్నారు. 

గాంధ్గారు 

ఆంద. ప వ ఫా; పహారిజనసేవు వయోజన విద్యు ' 

మొదలై న వన్ని యు ఈ నిర్మాణ కార్యక్రమ ములో గ్ 

(అ) హరిజనోద్యమము 

* విషయ సంగహాము : *'___ హరిజనులను అస్పృళ్యు 

లుగ నెంచు ఆచారము కొంతకాలమయి ఏర్పడియున్నది ; ఇది 

ఆచారమేకాని శాస్త్రసమ్మతముకాదు; హరిజనుల బాధలు; వారిలో 

జాతీయోద్యమమువల్ల కలిగిన (ప్రబోధము; డాక్టర్ అంబేద్కర్ 

నిమ్నజాతులకు (పత్యేక నియోజన వర్గాధికారము కోరుటను (పతి 

ఘటించుచు గాంధీమ హాత్ముని ప్రాయోపవేశము; ఆంధ్ర దేశమున 

హరిజనోద్యమము వీరేశలింగం, _వేంకటరత్నంనాయుడుగార్డే 

(పారంభించియుండిరి; దానికి మహాత్ముని ఉద్యమము తోడయి 

నది; 1002 ఆంధ్రరాష్ట్ర అస్ఫ ళ్య సేవాసంఘముఅ ఖిల 

భారత హరిజన సేవాసంఘమునకు ,ఆంధ్రశాఖగా ఏర్పడినది; 

ఇందలి (ప్రచారకులు ; హరిజననిధి ; హరిజన యాత్రలు; 

తిరువాన్కూరు యాత్రలు ; అక్కడి 'దేవాలయములలోనికి హరి 

జనులు (ప్రవేశించుటకుండిన నిర్బంధము _తొలగిపోవుట ; 

ఆంధ్ర దేశమందలి హరిజనుల సంఖ్యలు ; హరిజనులలో 

విద్యావ్యా ప్తికిగ ల నేటి సౌకర్యములు ; మహాత్ముని హరిజన 

యాత్ర, మహాత్ముని హితవాక్యములు---. 

“సాంఘిక జీవితమును భయంకర మొనర్చి ఐక్యము 

నిర్మూలించి మాలలనీీ మాదిగలనీ అంటరాని తనమును 

సృష్టించిన హీంసాత్మేక మైన పను భూతేము-హీందూ ' స (చ 

దాయము. ఇది నింద్యమైన పరిగణన, దీనిని మతాచాత 

మనుటకన్న అసత్యము మరియొకటి 'లేదు. ఆసలు సవర్డులచ్వే 

మాలమాదిగ లంటరానివారి-గా "నెంచబడుచున్న ప్పుడు వీరిలో 

కొన్ని శాఖలవారు (మాలలు, మాదిగలు, శబరులు) ఇంకొక 

శాఖవారిని అస్పృశ్యులుగా చెంచుచున్నారు. ఈ అంతీవ 

రానితేనము వేళ్లు పాతుకపోయినదిం నీచము మలినమక్షు 

సవర్ణు లెంచు వృత్తులే ఈ sis వృత్తుల, వారి 

5 సంఘమున * చ్యుతి ” కలిగించినణి, 

హరిజనులలో దానితో వారికి చేవాలయములి 

(ప్రబోధము- బడులు నూతులు, చెరువులు వెండి 

(పారంభ దశ యిన చోట్ల అర్హ త పోయినణ, 

వతు. ల్ స్ వానితో 

ప్రవేశము, సంఘములో తగిన స్థానము లేక పోవుటచే! 

వీరు విద్యా వివయికముగా వగ బీదలై , సంఘముల 

ఉన్నతస్థానమును కోల్చోయిరి.. సంఘములో.  వీరికూన్య 

బాధలు కష్టములు అనిర్భచనీయములు, హరిజనులు రర 
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లుగా వెల్లిన డా॥ అంబేద్కర్ మొదలయిన 

వారు ము జ స్ట ప ( వాభు ని ్న జాతులకు (ప్రత్యేక నియోజకవర్ష 

ములు _ ఇవ్వవలసినదిగా (ప్రభుత్వము వారిని 

కోరిరి. దీనికి గాంధీగారు ఎంత మాత్రమూ అంగీ 

కరించ లేదు. అస్పృశ్యులు హిందూ "సంఘములో 

ఒక ళాఖ అనిన్నీ, ఫీందూ సంఘ సౌస్ట్థ.వమునకు 

భారత చేశ పురో 

భివృద్ధికి గానీ (పత్యేక 

నియోజక వర్గములు హాని 

కరములనిన్నీీ నిమ్న జాతు 

లకు అట్టి ఏర్పాటులు చేసిన తన [ప్రాణము 

గాన్మీ 

మహాళ్కుడు- . 

హరిజనుల సేవ 

నైనా అర్చించి దానిని, (పతిఘటింప సిద్దముగా 

నుంటినని ఆయనచప్పును. తరునాత కమ్యూనల్. 

ఎవార్డు (ప్రసాదించబడిి నిమ్న జాతులకు (ప్రత్యేక 

నియోజకవర్టములే గత్వంతేరోములని  నిర్ణయింప 

బడుటచేత్క మహాత్ముడు దానిని (ప్రతిఘటించుచు 

(పాయోపవేశము చేయసంకల్పించితి నని "లేఖా 

ముఖమున మా్టా నాల్మ్ మంత్రికి తెలిపెను, (ప్రతిజ్ఞా 

పాలకుడగు. మహాత్ముడు 1982 ' అక్టోబరు 

96 వ తేదీన, తన నిశ్చయానుసారము (ప్రాయోప 

చేశమును (ప్రారంభించెను. అంతటితో (ప్రపంచ 

మంతటినీ గాంధీ (పాయోపవేశము కళవర పరచి 

మహాత్ముడు 1988 సం॥లో ఆంధ దేశ “హరిజన యాత్రకు బయలుదేరుట. నది, ఆంగ్లేయ ప్రభుత్వమువారు కూడా మహో 

ములుగ బాధపడుచ్చు హీనులమను భావముతో (త్రాగుడు 

"మొదలే న కొన్ని దురభ్యాసముల పాలై శారు. అంటరాని 

తనము నిర్మూలించి నిమ్నజాతులను సంస్క_రించుట (ప్రతి 

జాతీయ సేవకుని కర్తవ్యము | 

మానవులందరినీ భగవంతుడు స్థ్రమాన హక్కులతో 

సృష్టించి యున్నాడు. ఆ దివ్యసృష్టిలో "హెచ్చు తగ్టలు, 

అంట తగినవారు అంటరానివారు అను వివకుతలు 'లేవుః 

మన మందరము హరిజనులము ; అనగా హారికి జెందిన మను 

ష్యులము. సంఘములో ఏర్పడిన అంటరానివారనే ఈ “కాలు 

స్యమును. తుడిచి వేసుకొనవలెనని మహాత్ముడు -ఊద్య్బోధిం 

చుచు. అస్ప కేలా నివారణకు కృషి జేయుచున్న మాట 

జగద్విదితమే కదా! ర్త 

శండవ శాండు “టేబిల్ సభకు నిమృహీతి (పతినిభు. 
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తుని (ప్రభావమును గుర్రెరిగి తేమ ధభృక్పథమును మార్చు 

కొని నిమ్న సంఘీయులకు (ప్రత్యేక (ప్రాతినిధ్య ముండ 

నక్కఎరలేదని నిశ్చయించిరి, 1932 సెస్పెంబరు వ తేదీన 

గాంధీమహాత్ముడు తన (ప్రాయోపవేశ ఉపసంహారమును క్రీ 

స|ప్రూ జయకర్, అంచేద్క_రు, సరోజిని రవీం(దుల సమ 

క్షములో జరిపెను, _ తరువారే, మహాత్నుడు ఫూనా ఒడం 

బడిక పిమ్మట హరిజనోద్యమ మునకు కృషిచేయ మొదలు 

"పెట్టను, 

ఆధునికాంధ్ర) జాతి. వికాసమునకు మూల పురుషులగు 

వీశేశలింగంగారు వెదజల్లిన సంఘసంస్కరణ బీజములు యుగ 

. ప్రురుషుడగు మహాత్ముని పిలుపు నందుకొని అస్పృశ్యతా నివా 

రణమునకు అనుకూల వాతావరణము సృష్టించెను, మహాత్ముని 

 చరిశ్రాక్మకమగు (ప్రాయోపవేశము సహజ 'సంస్క_రణాభిలా 

తులగు ఆంధుల నాకర్ణించ్చి త్రనూనుభాల వా 
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ఆంధినర గస వము 

అస్ప ఫ్ర్యేలేను నివారించు ప్రయత్నములకు పురికొల్పెను, 

భీలూరులో జరిగిన సప్తమ ఆడది 

ఆంధ) దేశమున _ మాంధి సభయందు 'సమిష్టి నియో 

హరిజనోద్యమము- జకవర్ణముల బలపరచుచ్చు మహో 

అంధ్ర -రా ప్ట హరిజన త్ముని యందు సంపూర్జ్మ విశ్వాసము 

చేవా సంఘము ప్రకటించ బడ 

వూనా ఒడంబడిక 

కూడా ఆమోదించబడినది. ఈ సమయ 

మునే ఆంధఏరాష్ట్ర్ర అస్పృశ్య నివారణ 

సభ్య విజయవాడలో ఆంధ)ఖీవ్మ న్యాపతి 

సుబ్బారావు పంతులుగారి అధ్యక్షత (క్రింద 

జరిగి ఆంధ్రరాష్ట్ర అస్ప ఎ "సేవా 

సంఘము 16-10-82 "లేదీన నిర్మించబ 

డెను. దానికీ దేశోద్ధారక నాగేశ్వరరావు 

పంతులుగారు అధ్యతలుగను మాగంటి 

బాపీనీడూగారు. (ప్రధాన కార్యదర్శిగను 

నరాల శెట్టి దేవేంద్రుడు, "వేముల కూర్మయ్య 

గార్లు (వారిజనులు) సంయు క్ట కార్య 

దర్భులుగాను ఎన్ను కొనబడిరి, ఈ సంఘము 

అఖిల భారత హారిజన సేవాసంఘమునకు 

ఆంధ) శాఖగా చేర్చుకొనబడినది. రాష్ట్ర 

సంఘమునకు అనుబంధముగా జిల్లాసంఘము 

లున్న వి, మాగంటి చాపీనీడుగారితో సం 

యుక్త కార్యదర్శిగా ఇప్పుడు బి. ఎస్. 

మూ_ర్రిగారున్నారు, కాశీనాధుని నాగేశ్వర 

రావు పంతులుగారి తా "వీమవరఫు 

రామదాసు పంతులుగారు అధ్యతులై రి, 

అస్పృశ్యతా నివారణోద్య మమునకు 

మహన ఆంధరా ష్ట్ర హరిజన యాత్ర 

(1933) కొంత 

ఆంధ దేశము - బలమిచ్చినది అంతియగాక 

అస్పృశ్య నివారణ- రాజకీయ సభలలో ఆస్తిక మహా 

హరిజనోద్యమ( ప్రచారము సభలలో అస్ప శ్వేతా నివారణము 

(ప్రచారకులు గూర్చి ఆం దోళన చేయబడు 

చున్నది, వీశేశలింగం పంతులుగారు 

చి! లఖ్మీనరసీింహం గారు ఆది ఆంధ లకు పాఠశాలల 

"పెట్టిరి, పిఠాపురం రాజాగారి కళాశాలలో ఆదిఆంధు9లీకు 
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(ప్రవేశమిచ్చి సరి. గుడివాడలో /సాడూరు రామ-చం దా కడ్డీ 

సేవాశ్రమము నెలకొల్సిరి. ఈ ఊద్యమమునకు "పెదకి ప్రై 

ములో నల్లపాటి హనుమంకేరావుగారు, బందరులో వేమాతి 
రాంజీరావుగారు, మోచెర్ణ రామచం(దరావుగారు 

జోగయ్య శర్మగారు సర్వవిధముల తోడ్చడిరి, 

శవారిజన యాత్రకు ముందు మహాత్తుసి సందేశము. '; 

సహృదయ వూర్వకమగు త్యాగళక్తి గలిగిన పారిజన “జీ 

కుల నే కాకుండా ఇంకను అనేక విశేప. "కార్యములను re | 

దేశమునుండి కోరుచున్నానని సనాచరులందరికీ చెపంము* 
స్త 

ఇట్లు 
26-11-838. “చాపు 

a 



[ll శ్రీ! బం 

కుమల్లి మల్ల య్య 

శాన్ర్రీగార్కు నరా 

ల శెట్టి 'దేవేంద్రు 

డూగార్కు కుసుమ 

ధర్మన్న కవిగారు, 

ఉఊండూరి సుబ్బా 

రావుగారు ఠా 

యుడు గంగయ్య 

గారు మంగళ గిరి 

రాఘవదాసు గారు 

సాెకేటి గురువులు 

గారు కుసుమ 

వెంక(టాయుడు 

గారు వ న్నేటి 

సత్యనారాయణ 

“గారు తలారి గో 

లాలజిం ద్యమము 

'వేనకు వేలు (ప్రజలు మహాత్ముని ఉపన్యాసమధువును (గోలుచుండుట. 

పాలరావు నాయుడుగారు దుగ్గిరాల సూ ప్రకాశరావు నాగేశ్వరరావుపంతులుగారు, ఉన్నవ లత్మీనారాయణగార్యు 

గారు తల్లాపగడ నరసింహశర్మ గారు అన్న దాత ఆదినారా అయ్య దేవర కాశేశ్వరరావుగార్కు గొల్ల వూడి సీతారామ 

యణగారు స్వామి నారాయణానందగారు, కాశీనాధుని శాయ్రీ్గారు రాయసం వెంకటశివుడుగారు కల్లూరి సుబ్బా 

సభలో మహాత్ముడు హరిజన (ప్రబోధము గావిశిచుచుండుట. 

రావుగారు, ఆచార్య రంగాగారు మొ!!వారు (ప్రచారములో 

పాలని ఉద్యమమును వికసింపశేసిరి, కవుతం పణ్ముఖము 

గారు తము నందనారు హరికథలతోను, చెరుకువాడ నరసిం 

పహాంపంతులుగారు హాస్యరసో _క్లియుక్షములై న (పసంగముల 

తోను మాగంటి బాపినీడుగారు మ్యాజిక్ లాంతరు ఉపన్యా 

సములతోను (ప్రజాదృష్టి నీవిషయమువపై మరల్చిరి. మంగి 

పూడి వేంకటశర్మగారు నిరుద్ధ భారతమును రచించి. వారిజ 

నుల టె న్నసితి--రాతిబొమెన కన్నీరు రాల్బునటుల= 
మ్ గన్టీఫ్ ba 

చిత్రించి హరిజనాభ్యుదయమున క్రై పాటుపడిరి, 

ఉత్సాహముగల యువకులతో యాత్రలు సేవాదళీ 

ములు బయలుబే8ి పాటలుపాడుచు ఉపదేశములను ఉద్యో 

ధించుచ్చు (ప్రదర్శనముల "ేర్చాటు చేయుచు దేశములోని 

పల్లెపల్లెలకు వెళ్ళి సంచారము. చేసెను, 

హరిజన యాత్రలు- ఇట్టిని (ప్రథమమున తల్లాప్రగడ 

తీరువాన్యూ-రుయా(త్ర నర్సింహశర్మ గారిచే నర్భాపురం 

తాలూకాలో జరుపబడెను, ఆంధ 
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మాలగా దాక. పదాతి. ఆల 
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శ్రీ మాగంటి బాపినీడు, 

ఆంధ రాష్ట్ర హరిజన సేవాసంభు కార్యదర్శి. 

చేశమున వారిజనుల్కు 'సవర్ష హిందువులు గలసి 149 స్ధల 

ములయందు సంయు క్రభజనలు చేసిరి. మొత్తము మిద 

ఈ ఉద్యమ ఫలితముగా పహారిబనులకు ఆలయ ప్రవేశము 

లభించి వారికిగల ఆలయ ప్రవేశార్హ్డు త్ర స్థీరపడినది, నూతు 

ల్కు చెరువులు 'సవర్ధులతోపాటు హరిజనులు ఊపయోగించు 

కొనుట ఆరంభమై, 'సవర్టల ధృక్సథములో కొంత మార్చు 

వచ్చినది. హరిజనుల క్రై ప్రత్యేకముగా పారిజనసేవా సంఘ 

మువారు గీరి నూతులన్సు రెండు చెరువులను (త్రవ్వించి సాయ 

పడిరి, (ఢీ పద్మనాభదాస వంచిపొల సర్ బలరామవర్మ--- 

తిరువాన్కూరు మహారాజు--తన రాజ్యమందలి "దేవాల 

యము ల న్ని టిలో నూ 

సమ స్ట హిందువులకు సమా 

నముగ దర్శనపూజా (ప్రసాద 

స్వీకరణాది వాక్కు_లను కలి 

గించుచు మహోత్క్బృష్ట మైన 

ప్రకటన చేసెను. దీనితో 

అక్కడ హిందూమత మాలి 

న్యము, నికృష్టైవస్థ రూపు 

మానెను, ఆదర్శవంలే మైన ఆ 

యాలయముల సంస్కరణ 

ఫలితముల దర్శించుట కై 

డా. ఘంటశాల సీతారామశర్మ, 

ప్ క. జిల్లా హా. సేవా 

సంఘ కార్యదర్శి. 

* ఆంధిహరిజన  తీరువా 
న్మూ_రు యాత్రను హరిజన 

నాయకులు చేసీ వచ్చిరి. 

ఆంధ _డేశములో._ 

విశాఖపట్నం జిల్లాలో నూ 

టికి 10 మంద్యి తూర్పు 

గోదావరి జిల్లాలో సూటికి 

21 మంది పశ్చిమ గోదావరి 

జిల్లాలో నూటికి 20 మంది 

కృష్టా జిల్లాలో నూటికి 16 

మంది గుంటూరు జిల్లాలో 

నూటికి 5 మంది, "నెల్లూరు 

జిల్లాలో నూటికి 18 మంది కడప జిల్లాలో కశ 

12 మంది కర్నూలు జిల్లాలో నూటికి 11 మంది, బర్లాకి 

జిల్లాలో నూటికి 11 మంది అనంతపురం జిల్లాలో 

11 మంది, చిత్తూరు జిల్లా 

ఆంధ్ర దేశములోని ను?టికి 17 మంది చొప్పన--జన 

హరిజనులు ఖ్యలో వారిజనులు'న్నా రు, పీ 

విద్యా విహయిక కృషి ముఖ్యము" 

ఆంధ్ర రాష్ట్ర వారిజన సేవాసంఘమువారి చ్వారా జర 

శ్రీ తోడిమేటి కుటుంబశాస్త్రీ, 
- స గో. జిల్లా హ. సేవా సంఘ కార్యదర్శి. 
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చున్నది, ఆంధ్ర) 

రాష్ట్ర పహారిజన 

సేవా సంఘము 

వారి యాజమాన్య 

ము (క్రింద 97 

వసతి గృహము 

లున్న వి, వానిలో 

4 (ప్రత్యేకముగా 

లా ఇంజనీరింగ్, 

టైద్యము ముగు 

ఉన్నత పరీక్షలు 

ప్రల కొరకు 

ఏర్పర-చ బడినవి, 

వ్యవసాయిక పరీ 

శ్రీ వీరపనేని గోపాలకృష్ణయ్య, ' 
తూ. కృ. జిల్లా హ, సేవా సంఫ 

కులకు -చదువుటకో 

సములు ఏర్పడినవి. విద్దాగరులక్కు విద్యారినులకు వసతి 
' లై రీథి 

గృహములలో భోజన సౌకర్యములు కల్పించియు ఉచిత "వేత 

నములు ఇచ్చియు తోడ్చడుచున్నా రు. కొన్ని కొన్ని (ప్రాంత 
ముల వృత్తి పొఠళాలలుు రా్రింపగటి పాఠశాలుు విద్య 

శ్ర 

కార్యదర్శి. 

హారిజన విద్యారు లకు అవకా 

శ్రీ భూత రాజారావు, హా. నే, సంఘ గాంధీ విద్యార్థి "వేతనము 

తో ఉన్నత న్యాయపట్టమును పొంది, జిల్లా పంచాయతీ . 

ఆఫీసరు సదవియం దున్నారు.ి 

హారిజనో ద్యమము 

నేర్చు పాఠశాలలు నడిపిరి, కొన్ని జిల్లా బోడ్డు పాఠళాలలలో 

హారిజనులరకు ఉచితవిద్య నిచ్చుచున్నారు. 

చాలమంది హరిజనులు ఉన్నత పదవులలో నుండుట 

ముదావహాము, పహారిజన విద్యార్థులకు వసతి గృహములతో 

పొటు గ్రంథాలయములుగూడా ఏర్పరచబడినవి. నాగేశ్వర 

రావు పంతులుగారు వారిజన నాయ 

ఆంధ హరిజన సేవా కులకు (గంథాలయములకు ఉచి 

సంఘ కృషి- తముగా ప(త్రికలన్యు (పచురణము 

విద్యావ్యా ప్రీ లను ఇచ్చి తోడ్పడిరి. మాగంటి 

బాపినీడుగారు ఏడువేల (గ్రంథము 

లకుపె మెగా సేకరించి (గంథాలయముల కిచ్చిరి. ఆ”నేకులు 

ఈ ఉద్యమమునకు పలువిధము ల సాయపడిరి, పహారిజనా 

భ్యుధయమునకై రాష్ట్ర స సంఘము చేయుచున్న కృషిని 

గుర్తించి మద్రాసు (ప్రభుత్వము హరిజన వసతి గృహము 

లకు కొన్ని గ్రాంటులను, పహారిజనులకు రాష్ట సంఘము 

లలోను పాలగా నిర్వాహక సంఘములలోను 'సభ్యర్వమును 

ఇచ్చెను, భారత దేశపు హరిజన బాలికా వసతిగృహములలో 

ఆంధ)జేళశ వారిజన బాలికా వసతి గృహములదే ప్రధాన 

స్థానము, హరిజన సేవాసంఘము 

se అభ్యున్న తీకై అన్ని విధముల కృషిచేయుచున్న ది. 
ఆంధ్య్రరాష్ట్ర 
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ఆంధ్ర సర న ము 

ఆంధ్ర రాష్ట్ర హరిజన సేవా సం;ఏమువారి యాజమాన్యము గుంటూరు జిల్లా 

నందలి వసతి గృహములు 1 హరిజనవిగ్యాథ్లుల వసతి గ్చః సాము  (బాహ్మణకోడూరు | 

తూర్పు గోదావరి 2 ౩ 5) 33 గురిజాల 

న సి ం౦ఖ్య 3 93 39 33 సంతేనూతే లపాొడు 

ఆ టు << గ అనో 

1 హరిజన విద్యార్థుల వసతి గృహము కాకినాడ ల& శి i న సళ్షెనపల్లి 

9 కి విద్యార్థినుల క 39 99 ర్ 93 99 3) గుంటూరు 

పశ్చిమ గోదానరి జిలా 6 కృష్ణాశ్రమ వసతి గృహము > 

న్ు 7 సారిజన విద్యార్థుల వసతి గ సన సాము "పదనందిసాడు 

1 హారిజన విద్యార్థుల వసతి గృహము తణుకు 32 

2 5 » 5» నిడదవోలు 19 అనంతేపురం జిల్లా 

ర్ 3 5 > కళ్చాపుకత.. రం నార ననున వ్య సల వంత వాము న్రరవకొ 

ణీ 99 విద్యార్థినుల జ ఏలూతు 94. ట్ర నై కేశవ విద్యాని కీననమయు అనంతు స 

. గ సరోజను గ్ 

పశ్చిమ కృష్టా 
కెచప ఇల్లా 

27 యన ఫి వస "శప 

1 హరిజన విద్యార్థుల వసతి గృహము గుడివాడ _ రక వారిన విద్యార్థి వసతి గ్భసాము.  “కెజన 

ల్ల 39 99 39 “కృదనన గల్లు 94 చిత్తురు : ఓ లాం 

అ న విడాషరి వసతి పః 
నెల్లూరు జిల్లా 1 me విద్యార్థి వసతి గృహము తిరపతి 

1 వారిజన విద్యారుల వసతి గృహము: బుచ్చి శెడ్డిసా'లెం 46 
నఖ ఖీ bo 

9 విద్యార్థి నుల ౩ "నెల్లూరు 11 

8 33 విద్యాథ్గల 8 కందుకూరు 11 23 ( 

కర్నూలు న్ా 
cn 

1 నారిజన విద్యార్థి వసతి గ ము స్పై బు 
§ 1] 

ఏలూరు హరిజన బాలికల వసతిగృహము. వ. గో. జిల్లా హరిజన సేవా సంఘమువారిచే నడువబడుచున్నది 

స .. హిందూదేశమున హరిజన సేవాసంఘీము వారిచే మొదట స్థాపించబడిన దిదియే. 
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హరిజన బాలుర వసతిగృహము, అనంతపురము. 

మహాత్ముని హరిజన యాత్ర ' 

మహాత్ముడు అఖిలఫారత హరిజన యాత్ర 1988 వ సం॥ 

నవంబరు ర న మొదలు “పెట్టి జూలై నెలాఖరువరకు వివిధ 

రాష్ట్రములలో సాగింపవలెనని 'సంకల్పించి---16-12-88 వ 

తేదీనుండి 4-1-94 తేదీ వరకు అంధిబేశిమున 'సంచా 

రము చేనెను, ఆ సంచార ఫలితముగా ఆంధ్రరాష్ట్ర) హరిజ 

నోద్యమము బలపడినదని యిదివరలో నే ఇప్పియుంటిమి. 

అస్ప ఫల నివారణమునకై. (పబోధముగావించుచు 

మొత్తము 10 జిల్లాలు "సంచారము చేసెను. 1024 మెళ్టు 

శైలు మోదను 662 ముళ్గు మోటారు మీదను 15 మెళ్టు 

సీ ములాంవీల మోదన్సు 2 మెళ్లు కాలినడక మీదను 

“మొత్తము 1708 మైళ్లు. సంచారము చేనెను. 76 (గ్రామ 

ములు, పట్టణములు దర్శించెను. 60 సభలలో ఉఊపన్య 

వీంచను. . 620000 మందికి వారి ఉపన్యాసము వినుటకు. 

అవకాశము కలిగను, దాదాపు 120000 మందికి వారిని 

దర్శించు భాగ్యము కలిగాను యాత్ర మొత్తీముపై 

రమారమి 69000 రూపాయలు హరిజన నిధికి సేకరించెను, 

ఈ మొత్తపు నిధిలో _సునూరు 50000 రూపాయలు జిల్లా 

సంఘములకు వచ్చెను. మహాత్ముని స పబోధము మహితదీత 

ఉఊద్యమముపట్ల అనుకూల వాతావరణ 'మేర్చరచి (ప్రజలలో 

తీ వ్రసంచలనము కలిగించెను, త 

మహాతు గని హారిజన నిధి 

వివీభ జిల్లాలలో విరాళములు, ఖర్చులు 

3 ణి గి /. a 

లే గ్గే Ye ' శి Aa 
2 Y పె యు ఇ 

న్న B షక స న 
జిల్లా పరు యు 9 91 కు 1 

మ క డ్షిశ్తీః 
విశాఖపట్నం 7588 888 8376 87 6283 

తూ.గోదావరి 7257 448 7700 105 577 

ప గోదావరి 8186 - 2815 10501 2483 7876 

ప.కృష్ణా 65988 1887 7875 476 5582 

తూ. కృష్ణా 8855 1172. 6027 896 8770 

గుంటూరు 6997 1085 8032 696 6025 

నెల్లూరు 10682 1576 12258 496 9198 

చిత్తూరు 1808 — 1808 — $9 

కడప 1423 49 1472 — 10 

అనంతపురం 5889 +484 5828 — 4368 

58628 9252 67881 2508 50910 

రాస్ట్ర'సంఘము ర్£9 549 408 

6 59177 9252 68480 2911 $50910 
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Pa శ్ 

ని క 

హూ 
f 

లా వో 

న ian siti ta alate 
ళీ 

ఆంధ్రరాష్ట్ర హరిజన పేవాసంఘ వక్షమున హరిజన నాయకులు, సేవకులు తిరువాన్కూరు హరిజన దేవాలయ (వవేళ 

సందర్భములో (1998), మాగంటి బాపిబీడుగారి నాయకత్వము(క్రింద అచటికి యా(త్రచేయుట. 
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హరిజన ద్యమము 

చెన్నపురి ఆంధ మహాసభా రజతోత్సవ సందర్భమున హరిజన నాయకులకు, సేవకులకు సన్మానమిచ్చిన దృళ్యము. 

మహాత్ముడు పాందూపురమునందు తన 'సంచారమును “జెకలించి "వేయుదురని సంపూర్ణముగా విశ్వశించుచున్నాను. 

ముగించి ఆంధులకు అమూల్య సలహాల నొసంగుచు ఈశ్వర సృష్టి విచిత్రమైన దనుటకు 'సందియము లేదుగానీ 

యిచ్చిన ఉప పన్యాసములలో ని కొన్ని అంశములను ఉఊఉదాహరిం ఆస్ఫస్టియందు ఉచ్చు. నీచ భావములు గలవని. ఎవరును 

చుట అవసరము, * నా ఆంధి'దేశ పర్యటనము ముగియు చెప్పజాలరు, ఛగవత్సృప్టిలో వృవమునకు అసంఖ్యాకము 

చున్నది. గంజాం, కర్నూలు జిల్లాలు తప్ప మిగతా జిల్లా లగు ఆకులు కలవుగదా !. అందొకయాకు గొప్పది 50డవ 

లలో పర్యటనము 'సల్సితిని. ఈ పర్యటనమున హరిజన యాకు తక్కు_వదని ఎవశై నను నుడువగలరా ? చేవుడు మాన 

నిధికై సుమారు అరువదివేలరూపొయలు సంపాదింప గల్లి వుల నందరిని " సమాసవాక్కు_లతో సృష్టించి యున్నాడు, 

తిని, ఈ అస్పృశ్యతా. “పెనుభూతమును నేడే పార ద్రోలు మన మావివయము గు ల్లెరింస్సి హరిజనులపట్ల “భేదభ్ధ్గావముల 

డని భారతీయులతో నేను "మొర"పెట్టుచున్నా ను. నేను నిర్మూలించిను అంతఃకలపహాములు నశింపగలవు, 2 

ఆంధ దేశమున లతులకొలది , జనులనుచూచి యుంటిని, . ఆంధ్ర దేశమున అత్యధికమయిన. భావో(టేకమున్సు. శ్రద్దా 

అస్ప కేల పృనుభూూలేము మరణశయ్యయందు మూల్లు . భక్తు కలును. గలవు. (శద్ధాభకక్తు కులతో పొటు విమర్శనా యుక్త 

చున్నదని నాకు ధృడమెనది, నా అభి పాయము సక్యమా మైన జ్ఞానమును సంపొదింప నో రుచున్నానూః - మో రట్టి జ్షాన 

అసత్యమో ధృవపరచు భారము మిసె నున్నది, - మారంద మును న గలిగినచో మిళ క్రి ఇనుమడించ న 

రునూ అస్ప న ae అప్పుడే | మోరుచేసినసే వ సార్థకమై, ప్రయాజనకారికాగలదు!” 

eee 

మాల -మెట్టిన నేల---మాలముట్టిన సీమ 

మాలపాడిన పాట=ఎమాలలాడిన మాట 

మైలపడెనంటారుపనికిరాదంటారు.. 

.... సీగడికిరానీరాలానినుచేడికోనీరు 

: నిన్ను రాత్స(జేని నిలుప్రకున్నారు. 

గుడిలోనిపై వమా ఆలింపవోయి ! 

పురిపండా అప్పలస్వ్యోమి, . : 
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(ఆ) ఖద్దరు 

విషయ సం[గహము ;___ఆల్ ఇండియా స్పిన్నర్సు 
అసోనీయేషకావారి మూడు (ప్రధాన రాష్ట్రీయ శాఖలలో నొకటి 

మన ఆంధ్రరాష్ట్ర చరఖా సంఘము; ఆంధ్రదేశములో ఖద్దరు 

వ్యాపకము; ఆంధ్ర (బ్రాంచికి బందరు (ప్రధాన శకేందము; 1929 

వరకు కొండా వేంకటప్పయ్య సంతులుగారు, 1929 నుండి 

డాక్టర్ పట్టాభిగారు (ప్రధాన కార్యదర్శులు ; ఖద్దరు నిధి, పట్టిక; 

రు. 260000 లు వసూలు; 1881 లో ఆర్థికమాంద్యము, ఖద్దరు 
నకు అరిష్టము ; 1886 లో ఢిల్లీ షెడ్యూల్ వేజెస్ పద్దతి ఉద్య 

మమునకు ఉపయోగకరమయినది ; 1987 కాంగాస్ మంత్రుల 
వల్ల ఉద్యమము వృద్ధి పొందినది; ఖద్దరుచేసిన మహోపకారము; 
1925-1940 ఆంధ దేశమందలి ఖద్దరు వ్యాపకమును సూచించు 

పట్టిక ; కరువు బాధ నివారించుటకు 1987-89 లో ఖద్దరు కేం 
దము లేర్పడినవి;” గూడూరు, యమ్మిగనూరు కెమబాధ 
నివారణ "కేంద్రములు--. 

ఢ్రప్పుడు య ఖద్దరు ” అనే పదము విననివారు లేరు. 

ఈ పదము మహాత్ముని నాయకత్వములో నే ఇంతే (పచార 

మునకు వచ్చినది, మనదేశపు పని 

వారిచేత, మన పొలములోని (పత్తి 

నుపయోగించి మన బట్టలను మనమే 

తయారుచేసుకొనవలెను, స్వాతంత్ర్య సముపార్జన కపకరించు 

(ప్రబల సాధనమే ఈ ఖద్దరు. గాంధిజీ ఈ ఖద్దరు ఉద్యమ 

వ్యాపకమునకు “అఖిల భారత స్పిన్నర్సు అసోసిఏవకొను 

స్థాపించి దాని (పథాన శాఖల రాష్ట్రములలో నెలకొల్పి 

అనన్యమైన కృషిచేయుచున్నాడు. 

ఖద్దరు అననేమి ? 

ఆంధ్రరాష్ట్ర చరఖా సంఘము “ఆల్ ఇండియా స్పిన్నర్సు 

అసోసీఏప.కొిచారి మూడు (ప్రధానరాష్ట్రియ శాఖలలో 

ఒకటిగా పరిగణింప బడుతూ, 

రాష్ట్రమంతటా ఖద్దరు (ప్రచారము 

చేయుచున్న ది. 

1929 సం|॥ముసకు  వూర్వము 
దేశభక్త కొండా వెంకటప్పయ్య పంతులుగారు ఏజెంటు 
గను గొల్లఫూడి సీతారామశ్యాస్ర్రీగార ఆంధ (చాంచికి 

కార్యదర్శిగను వుండ్కి గుంటూరు (ప్రధాన. కేం దముగా 

ఫనివేసిరి 1929 'సం॥ అగస్టు "నెలలో ఇప్పుడు షీజెం 

ఆంధ్ర దేశములో 

ఖద్ధరు వ్యాపకము 
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టుగన్సు ఆంధ్ర (బ్రాంచికి గౌరవ కార్యదర్శిగను ఈ న్న 

డాక్టరు పట్టాభిసీ తారామ య్యగారున్ను, వారి 

కార్యదర్శిగ "వేమూరి నారాయణమూూా ర్దిగారున్ను 

మితు'లై ర. అప్పటినుండి సీతారామయ్య గారు మచిలీపట్టు 

(ప్రధాన కేంద్రముగా "పెట్టుకొని పనిచేయుచున్నారు.. 

ఫు 

మహాత్ముడు తన సంచారమున ఆం ధ్రరాస్హ్ర) మునకు జ 
(పజల నుద్భోధించినవిమ్మట, (ప్రజలు ఆండులతక్షృలథఠి 

"వేలకుపైగా రూపాయలు ఖద్దరు ఉద్యమమునకు 

ముగా నర్ప్చించిరి. అందులో 2 

86 వేల రాపాయలు ఆంధ్రఠా 

స్పిన్నర్సు అసోసివప.కొవారి 
బడినది. దీనిని మహాత్ముడు జాతీయకార్య[క్రమమున 

విషయముగా పరిగణించి పనిచేయుచున్న విషయము 

మెరిగినదేగదా ! 

1929 సం॥లో గాంధీగారి ఖాదీసిధి వస 

ఖద్దరు నిధి 

జిల్లాల పేరు చేసిన వసూళ్లు 

గామములు ఖాదీ నగలు జవ 

ey దవ ర ఈ 
విశాఖపట్నం 16 13446 700 

తూర్ప గోదావరి 50 48520 2500 
పశ్చిమ గోదావరి 48 89486 2000 
పళ్చిమ కృష్ణా 27 22189 850 
తూర్పు కృష్ణా 52 27841 1500 
గుంటూరు 52 45258 2000. 

"నెల్లూరు d1 27217 200 

కడప .. 8. 4979 

కర్నూలు 18 5818 100 

బళ్లారి. 2 1591 

అనంతపురము “8 50 

చిత్తూరు రం 255, 792 
ఊూదరాబాదు (దక్రన్లు2 18 వ 

ల 819 248495 9850 258 



1080 సంl1, శారదాచట్ల్టపు నిర్భంధములనుండి తప్పించు 

కొనుటకు దేశములో అంతటా అనేక వివాహములు జరిగినవి, 

అప్పుడు ఖద్దరు విరివిగా అమ్ముడుపోయినది, ఉప్పు 

సత్యా్యాాహోద్యమం, అభివృద్ధి చెందుచున్న ఈ ఉద్యమ 

మునకు అభివృద్ధి చేకూశ్చిను. ఆ రోజులలో ఖద్దనే 

విరివిగా అమ్ముడుపోయినది. వాడుక అధికమై భాండా 

గారము లన్నిటిలోని ఖద్దరు అమ్ముడయి, అధికముగా 

ఉత్ప త్తి చేయవలసివచ్చినది, అప్పుడు విరివిగా ఖద్దరు 
ల 

స 
a Rs 

ex అణ గ్ “Uf 

బందరులో అఖీల భారత చరథా సంఘమువారిచే తయారు 

చేయబడుచు (ప్రసిద్ధికెక్కిన కలంకారీ అద్దకపు దుప్పటి. 

ఖద్దరు ఉద్యయయు 

ఉత్ప త్తిచేయు అవకాశము కల్పించుటకు పె విరాళములు 
(ప్రజలిచ్చిన ధృడమెన (పోత్సాహములే పునాది, 

1931 'సం॥లో వచ్చిన ఆర్థిక మాంద్యమువల్ల ఈ ఖద్ధరు 

వ్యాపకమునకుకూ డా కొంతముప్పు వచ్చినది. అప్పుడు 

+ ఈ అరిష్టము ఒక్క ఖద్దరుకేగాదు 

ఆర్థికమాంద్యము - (ప్రపంచమంతేటను ఆర్థిక మాంద్యము 

ఖద్దరునకు అరిష్టము ఆవరించినది. (ప్రత్తి భరలు పడిపోవ 

| డముతో ఖద్దరు ధరలు విపరీతముగా 

తగ్గి భాండాగారములకు అపారమైన నష్టము వచ్చినది. 

1930-836 'సంవత్సరములవరకున్ను పడిపోయిన ధరలు. . 

వక్రించిన వ్యాపొరమును సరళ మున పద్దతులలో “పెటుటరకు 
యా థి అ 

ఖద్దరు (ప్రచారకులు విపరీతమైన కృషిచేయవలసి వచ్చి 

నది, మన ఆంధ్ర రాస ఖద్దరు (ప్రచారకులు 1082 లో 

తమ సర్వస్వమును ఉద్యమమునకు ఇచ్చి ఖద్దరు కొను 

వారికి గాంధీజయంతి సందర్భములో ఖద్దరు అమ్ముడు 

పోవుటకు ఉత్ప త్తిఅయిన సరుకు విడుదలగుటకు ఆడబ్బు 

కమిప.నులుగా యిచ్చి ఖద్దరు (ప్రచారము చాహుళ్యముగా 

1086సం1॥50, అఖిలభారత ఉద్యమ చరిత్రలో (కొ త్రశకం, 

ఖద్దరు ఉత్పత్తిదారులకు కూలీయిచ్చు విధానములో ‘ఢిల్లీ 

"షెడ్యూల్ పేజస్ "అను నవీనపద్ధతి మహాత్ముడు (ప్రవేశపె స్టైను, 

పనివారలకు (శ్రమకుతేస్త ఫలమిచ్చి, వారి లాభాలను 

అధికము చేయుటచే ఈ (ప్రయత్నము ఫలించి ఉద్యమ 

మునకు ఉపయాగశారియెనది. దీనికితోడు 1987 లో 

'కాం(7స్ మంత్రులు అధికారము .. వహించుటచే విజయో 

న్ముఖమైనది. మన మద్రాసు రాజధానిలోని ఆల్ ఇండియా 

స్పిన్నర్సు అసోసియేపకావారికి అనల్బమైన తో-డ్చాటు 

;' లభించినది. 'కాంగ్రైస్ మం|త్రివర్ణ 

ఢిల్లీ షెడ్యూల్ వేజెస్ . మువారిచ్చిన (గాంటులు సబ్సిడీలు, 

ఫలితము-కాంగైన్ ఉఊర్ప్తి విరివిగా చేయుటకు పని 

చేయూత ! వారికి హాచ్చు "వేతనములు యిచ్చు 

టకు హెచ్చువేతనములు ఇచ్చినను 

మునుపటి ధరలకే విక్రయించు . 'సాలభ్యము “నేర్చ్పరచు 

టకు తోడ్నడినవి, ఇంతేకాక ఉఊత్పత్తిణారులకు (క త్త 

పరికరములు ' ఇచ్చుటకు వడకుట సేయుట మొదలైన 

కికణ దాదాపు పదివేలమంది విద్యార్థుల . కిచ్చుటకు ఊప 

499. 



'తఈంథధిసర్వస్వము 

గపడినవి, 44 గురు ప్రచారకులుగోడా శిక్షీతులైరి రిం 

ee ఇది లాభదాయకముగదా ! 

ఈ దిగువ పథకములోని అంకెలు ఖద్దరు పాశ స్త్యమును 

ధృడపరచుచ్చు అది: గ్రామోణుల శం ఆధారభూత 

మైనదిన్నీ, ఈ ఉద్యమ (పచారకులు క్రొద్ది "కాలములో 

చేసిన 'సఫలీకృత యత్నములను ఉద్దాటించుచున్న ది ! 

1925-1940 సంవత్సరములలో అంధ్ర దేశము 

నందలి ఖద్దరు వ్యాపకపు సూచిక. 

శర ఉత్పత్తి త్రి 

"విలువ రు॥లు 69,51,355 

మొత్తము . చ॥ గజములు 128,711,456 

బరువు (పౌనులు) 82,89,266 
ఖద్దరు అమ్మకము _ రులు 64,50,915 

(పచారము చేయబడిన (గ్రామములు 8,526 

లాభము పొందినవారు 8,01,989 
లాభము పొందిన "నేతగాంఢడ్రు 18,885 

స్ట యితరపనివారు 3,014 

ఇచ్చినకూలి a 

వడకుటకు రూ' 16,44,812 
చేయుటకు ఇ 17,55,888 
'ఇతరపనులకు >» 867191 

మొ త్రము ఎ 81,67,921 

ఈ 87,67,921 రూ॥ లున్ను---పనివారు తమతమ గృహా 
ములలో ఒక' రిద్దరు కుటుంబీకుల సహాయముతో, విశ్రాంతి 
"వేళల పనిచేసి సంపాదించిరి. వారిలా లం తాన అరి 
కే ట్రై కర్మాగార నిబంధనలుగానీ, వారి వ్యావసాయిక జీవ 

we ఆటంకపరిచే ఘట్టాలుగానీ ఈ (కొత్త వృత్తి త్తీవల్ల 
ఏర్పడలేదు. ఉపరి జీవనోపాధి, 

ఇంకా 1988 'సం॥ నుండిన్నీ పనివాళ్ల సామర్థ్యం అధికం 
చెయ్యడానికి అనేక (ప్రయత్నాలు చేయబడుచున్న వి, 
ఢిల్లీ "షెడ్యూలు (ప్రకారం, రోజుకు మూడు అణాలకన్న 
అధమం ఆరి ంచే పనివాడు వుండవీలు'లేదు. (పజాభ్యుద 
యాన్ని వాంఛిస్త్యూ (పజాసె సేవ రానూ గా పెట్టుకున్న 
ఈ ఆలిండియా స్పిస్నర్సు అసోసిఏవుకా * వంటి అనధికార్ 

ఇదివారికి 

500 

సం యొక్క ఆమోసుకృషి. ఫలితంగా సే ఇంత కార్యసిద్ధి 

కలిగీనది. 

ఢిల్లీ షెడ్యూలు గాంధీజీ (ప్రవేశ పెట్టిన పిదప ఖద్దరుతిక 

ఒక [కొత్త నిర్వచనం ఏర్పడినది. ఇది స మనచేశులతో మన. 
"దేశములో మన పనివారలతో తయారుచేయబడిన చేశీయ. 

ఉపరి సాధనముగా కూడా పరిణమించినది & కు 

ఆదరణ వచ్చిన తర్వాత అనేకులు ఈ వర్తకము చేయ. 
భృవపత్సము పొందని ఖద్దరు వర్తక్షలత 

తక్కవ 'వేతనములిచ్చి వడకించి గుడ్డ తయారు చేయం 
అధికధరలకు విక్రయించి అటు పనివారికీ ఇటు ఖద్దరు ఊ 
మమునకు అప కారము చేసీ, అపారనస్ట్రముగలిగించుచు న్నా 

(ప్రజలకు మంచిసరుకు నివ్వక, కొన్ని చోట్ల మోసము చేయుడు. 
కూడా కద్దు. అందుచే ప్రజలు, (ప్రజా సేవకులు ఇట్టి విజా. 
శకర మెను హానికరమైన వర్తకులను (పొత్సహీంచరాదూ 

ఒక వేళ కొన్ని సమయములలో ఆల్ ఇండియా స్పీన్న రకు 
అసోసిఏవకొవారి ఖద్దరు ధరలు కొంచెము ఇంచు. 
మించు అధికముగా కనిపించినప్పటికీ దానినే కొని ఉద్య ఆ 
మమును 'పెంపొందించుజఆే లక్ష్యము నందుంచుకొనవలెను, క్ న 

ఈ ఖద్దరు ఇంతగా వ్యాపకమునకు రావడానికి తాళ 
ణం-(ప్రజలలో వై తన్యం, రాజకీయ 'సంచలనము కలుగుటుశే క 

తను పేదలకు పనిలేక ఆకటిచిచ్చుతో మలమలమా సున్న 

మన సోదరులకు తోడ్పడ వలెననే భావం నాటుక పోజ్ 
డమే, దారిద్ర్య పిశాబాన్ని పారదో9లాలను నిశాల బట 

యం దూరదృష్టి గలవారు ఖద్దరు (పోత్సహించి తేచే వాలం 
ఖద్దరు విలువను గరార్చి గాంధీగారు ౩ ఖద్దరు ఒక్క. కే . 

దేశమును ఆవరించిన బానిసత్వం పారదోల్సి మన యి: డు 
లో నట్టింట దీపం పెట్టుకోవడానికి శ క్టిలేక్క అంధకారంలో 
ఆకలితో మాడిపోవుచున్న పేదలకు-"పెట్టనిదీపం కట్టిని > 
కోట” అని చెప్పాడు, ఖద్దరు ను పంజా వక 

మాటలలో "పేదలను సంరకీంచడమే | 

ఇటీవల కొన్ని అనుభ వాలవల్ల, వార్మిత్రకఘట్టాల న న 

రించే ఊద్యమంవిలువ అధిక మెనది, 

చున్నారు ఠి 

అసలు కరువు కాఆ 3 

ములో యిది ముఖ్యమైన జీవనాధా 
మన తెలుగు సీమలో 

కరువు బాధానివారణ కర్నూలు జిల్లాలోని హాదూరన. 
a 

ఖద్దరు - . 

లోను బళ్లారి జిల్లాలోని యెమ్మిళ 



నూరులోను కరువు వచ్చినప్పు 

డు (1937), మద్రాసు గవర్న 

మెంటువారు అక్కడ కతొము 

పనులుకును, 

ఖద్దరు కేం ద్రముల స్థాపనకును 

కొంత (గ్రాంటునిచ్చిరి, కొంత 

'కాలవ్యవధితో 1988 లో 

అక్కడ పని (ప్రారంభ మైనది. 

(క్రమాభివృద్ధి చెంది ఇప్పుడు 

అక్కడ నెలకు 100 రాలు 

"మొదలు 400 ఘా॥లు వరకు 

విలువైన సరుకు ఉత్పతి 

చేయబడుచున్న ది. మరల ఈ 

(ప్రాంతమున (ప్రతిస్థంచబడిన 

ఈ పరిశ్రమ చేళ్గునాటుక 

పోయినది. “పెడకడుబూరులో 

గూడా ఇట్లాంటి కేంద్రం, 

కరువుబాధ తప్పించడానికి 1089 లోనే నెలకొల్చ్పబడీ 

నది. ఈ ేంద్రానికి అనువైన, అవసరమైన పరిస్థితులు 
కొన్ని లోపించుటచే, యిచ్చటినుండి యొమ్మిగనూరుకు 

మార్చబడినది. 1941 సం॥ మొదటి అర్ధభాగంలో శ్చైగు 

చాధ ఈ (ప్రాంతమున (ప్రబలి, ఖాదీ (ప్రచారానికి 

ఆటంకం కలిగించినది, 1941-42 సం॥ లకు కూడ (ప్రభు 

త్వము (గ్రాంటు నిచ్చుటచేతను మల్లీ ఆ "కేంద్రము 

"పెడకడుబూరుల్లో (ప్రారంభించబడినది. (ప్రస్తుతపు రిపోర్టు 

లను బట్టి, ఈ ఖద్దరు రూత్పత్తి తృ ప్రికరముగా సాగు 

చున్నట్లు తెలియుచున్నది. జూకా 1941 నుండి యిక్కడ 
ఖాదీ ఉలత్ఫిత్తి దినదిన (ప్రవర్ణమానమై అనేకవేల మందికి 

జీవనోపొధి కల్పించినది. 1941 జూకా నుంచీ గూడూరులో 

1100 మొదలు 1200 రూపాయలు విలువగల సరుకు (పతి 

మాసము తయారగుచున్న ది, యెమ్మిగనూరులో మాసమునకు 

400 రూ॥లు విలువగల సరకు ఈతే ల్లి అగును, 

నివారణ 

1941 నుండి అక్టోబరు మాసాంతము వరకు యిక్కడ 

ఖిద్దలా ఆద్యయియి 

గా 

ఆంధా) మజిలిన్లు తయారుచేయుట కె సన్నని పొందూరు నూలు తీయుచున్న ఆంధ స్త్రీ. 

1940 'సం॥పు అమ్మకముకన్న ఒక లమరూపాయలు ఎక్కువ 

విలువగల సరుకు అమ్ముడేయినది, 1940 సం॥[లో ఉత్ప్చిత్రి 

అయిన సరకుకన్న ఈయేట 50 వేల రూపాయల విలు 

వైన సరుకు అధికముగా తయారైనది, ఢిల్లీ "షెడ్యూలు 

(ప్రకారము ఇవ్వబడు 'వేతనముల ననుసరించి నూటికి 12 

రూ॥లు చొప్పున ధర “పెంచవలసీ వచ్చినప్పటికీ--దాదాపు 

రెండు అణాల వేతనము యిచ్చునాడు అమ్మిన ధరల "శే 

అమ్ముచున్నారు. ఇందుకు ba (ప్రభుత్వం; (ప్రజల 

జౌదార్యం, తోచ్చాటులు కోరణమని మళ్లీ వి విస్తరించి చెప ప్ప 

నవసరము లేదు. 

'సేవొఖిమానులు bri కాంవీంచే ఊదా 

త్తుల్పు కీ డ్లిత్ర జనోద్ధరణానికి నడుంకట్టుకొన్న 'త్యాగుల్కు 

(ప్రజా ఉద్యమాఖిమానుల్పు 

ఖద్దరుకు అధిక మైన (పోత్సాహం యిచ్చి, ఖద్దరు వాడకము 

అంతటా విరివిగా ఉండునట్లు శేసిన, ఒక క్రొత్త ఒరవడి, 

దిద్దిన మేలుబంతులు కాగలరు ! 

(పజ్ఞావంతులు ఇంకా ఈ 
ప్) 



ఆంధ్రసర్వస్వము 

రావుగారు "పెట్టిన వేసంగి పాఠశాల--డానిని పోలీసులు ముట్ట 

డించుట అందరును ఎరిగినటే గదా! అనేక చోట్ల ఇప్పు 

డిప్పుడు చేసంగి పాఠశాలలు రాత్రి పాఠశాలలు వయోజను 

లకు ఏర్పరచబడుచున్న వి, 

విద్యార్థులు గూడా అభివృద్ధాదాయక మై జాతీయ 

జీవితమును పునరుజ్జీవింపచే సే ఈ ఊద్యమమునకు తమ సంఘ 

ముల ద్వారా చేయూత నిచ్చుచున్నారు. గుంటూరు 

1089 లో వయోజన 

విద్యా "కేంద్రముల -నేర్చరచిరి, తయవాత తూర్చు-పశ్చిమ 

"బెజవాడ, విశాఖపట్న ములలో 

గోదావరి “నెలూరు జిలాలలో ఈ "కేంద్రములు ఏర్పాటు 
య య 

చేయబడినవి, 

అసలు మన భారత దేశములో చదువుకున్న వారి సంఖ్య : 

నూటికి పదిమంది. అందులోను ఆంధ దేశంలో నూటికి 

ఆరుగురు మాత్రేమే, ఇంతే వనుకపాటుగా ఉన్న 

ఈ తరుణములో వయోజన విద్యా వ్యాపక "కార్య(క్రమము 

యొక్క అవసరము వర్మి ంచుట కస్ట్యముం 

భావి చేశభాన్యోదయానికి వయోజన విద్యా (ప్రచారం. 

ఆయువుపట్టు అన్నమాట విస్మరించరాదు ! వయోజన 

విద్యా వ్యాపక కార్యక్రమమువలన కొద్ది వ్యయముతో 

ఎక్కువ ఫలితములను పొందవచ్చును. (గంథాలయోద్య 

మము వయోజన విద్యా వ్యాపకమున "కెట్లు తోడ్సడినదో 

ఆ భాగములో విపులీకరించ బడినగిం 

ఉ॥ వార్తకుం గాదు గోచర మ 

హర్షిశమున్ సుఖపుస్ట్రిసేయు స 

త్కీ-ర్సి ఘటించు విద్యయను 

దివ్య ధనం బఖిలార్థ కోటికిం 

బూర్తిగ సిచ్చినన్ బెరుంగుం 

బోదు యుగాంతపు వేళ నెన భూ 

భర్తలు త ద్ద నాధికుల 

పట్టున గర్వము మాను టొప్పగున్. 
ఏనుగు లక్ష్మణకవి : భర్హ్శృవారి సుభాషితం, 



10. హిందీ 

రతభూమియందు పరిపూర్ణమయిన జాతీ 
యత ఏర్పడుటకు చెశమంతటికి ఒక సామాన్య 

భాష కావాలన్న విషయం దృఢ శపడింది, అట్టి 

భాష ఒక్క హిందీభావ మామే. అందుకు 

తగిన పునాదులు గాంధీగారు. 1918 సం॥లో 

చేయుటయు తటస్థించినది. 

సక్రమముగా సాగించుటకు, గాంధీగారు తన 

కుమారుడయిన దేవదాస్ గాంధీగారిని దవ్నీణ 

హీందూదేశాసికి ఆయన ఈ 

కార్యక్రమము మద్రాసులో పండిత హరిహర 
నర గారితో డ్పాటుతో పారంభించి, క్రమముగా 

1919 సం॥రమునాటికి పండిత హా హీ కేశశర గారి 

ద్యారా బందరులోని వ కళాశాల 

లో హిందీ భాపాబోధన జరుగునట్లు ఏర్పాట్లు 
చేసిరి 

1920 సం॥రంలో శాజవు 

పంవపించినారు, 

పాం(దవరంలో, 

ఒక విద్యాలయము ఏర్పాటు చేయబడినది. 

1921 సం॥రంలో (ప్రణారకులను తయారుచేయు 

టకుగాను నెల్లూరిలో ఒక (ప్రచారక విద్యాల 

యము (పారంభింప బడినది, 

వివిధ జిల్లాలనుండి బాల మంది (పచారకులు 

శిక్షణపొందిరి. ఉ త్తర దేశీయులగు (శీ అవధ 

నందన్, ఫభాలచంద ఆపె , దేవదూత విద్యార్థి 

(వజనందన్ గార్లు ఆంధడో ములో హిందీ భాషా 

(పచారమునకు ఇతోధికాభివృద్ధిని చేకూర్చిరి. 

ఈ (పచారకుల (పయత్న ముల ఫలితముగా 

రాజమండి, మచిలీపట్టణము, నెల్లూరు మొద 

లగు సలములలో హిందీ ౪ విద్యాలయములు 
కక థ 

"తెరువబడ్డాయి. హిందీ (పణారకుల ఫంఖ్యకూడ 
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ఈ ప్రవారమును 

ఆం|ధచదేశములోని 

పెరుగ నారంభించినది. 1927 సం॥రము మదా 

సులో “దష్నీణ భారత హిందీ [పవార సభి 
స్థాపించబడినది. వ్సికి (పస్తుత (ప్రథాన వంతి 

యగు నీ మోటూరి సత్యనారాయణగారిది 

ఆంధ్ర దేశంలో హిందీ (ప్రచారోద్యమ చర్మితలో 
అందరికంశును అధిక మహత్వ పూర్ణమైనస్థానము, 

1930లో ఆంధ దేశములో వాడ షు హిందీ 

భాపాధ్యయనం చేయువారి సంఖ్య విప రీతముగా 

పెరిగినది. డాక్టర్. వె సుబ్బరాయన్స్ గారు [పథాన 

మంత్రిగా ఉన్న సమయ మందు ఆం[ధదేశము 

లోసి అనేక విద్యాలయములలో హిందీ ఐచ్చిక 

ముగా చేర్చుట [పారంభముయినది. ఆంధ రాష్ట్ర 

హిందీ [పవార సంఘం 1936 సం॥రంలో బెజ 

వాడలో స్టావీంచబడినది. దీనికీ అధ్యములు శ్రీ 

కొండా పంపక ప్పయ్య పంతులుగారు ; ఉపా 

ధ్యములుగ భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య 

గారు కొంతకాలము (పస్తుతము బెజవాడ 

గోపాల రెడ్డిగారు కార్యదర్శిగ మొదట (శ్రీ పీను. 

పాటి వంకటనుబ్బారానుగారును వారి మరణా 

నంతరము (ప్రస్తుతం శ్రీ ఉన్నవ రాజగోపాల 
కృష్ణయ్య గారును ఫ్ కో శాధ్యములుగ [శీ ఎన్నేసి 

లఖీ. గనారాయణగారును ఇంకను కొందరు పాల 

కవర్ల సభ్యులుగను వుండి ఆంధ ఊోములో హిందీ 

(పచారమునకు ఎక్కువ కృషి జేయుచున్నారు. 

ఈ సంఘము బెజవాడలో కార్యాలయము 

పెట్టుకుని ఒక హిందీ (గంథాలయమును, ఒక 

హిందీ. పుస్తక విక్రయ శాలనుగూడ నిర్వ 

షాంచుచున్నది. 
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ఆంధినర వనము 

౨ ముండినాకు 

ఒషితతైెముగా. ఇంకను 

టు హింద్ య్ వారము వేయు 

భా. మరల 19937 సం॥రముతో కాం” వ 

ఘః (లై: ము సీర గ్ జీన తళా “ఏతే ఈ హీిండీ నభ $ 

పంచు వారి సంఖిన్టై ఒక్క TE దేశ మంతటంను 

విపరీతముగా 

లాల స్ట ము ల ము (పు భత్వము | కలీ జొ కు 

శ సంఘము. తరపున 

వో క్కు, కొల 

వుంటి (పః le క! 

స్ గన a జిల బి ముస ఫిఫ్టీ 

11 జాగ 

ప్రాంత పలుకుబడి, (పతిభ, ఉ చో ఫ్టగాధి 

కారము, సంప వం (గహ | తక నాయకులు 

క ల Sra ఒరు న్ A నే స ఓ మయము షన్ 

wi Re త! ఇళ్ల an 

1916 * ee Re Be 

TORE Nd 

కళ్ళనే కాల్స్, 

పొరా షృగిక ఇవవ రాం 

క షే వ we LO 

క. 
స్ట 

షం శ పు 

రన న తేలుగులోను ఏఐ వతి 

i Wn bh J పూన నుక శ స్, 

Ta త్స జే యలు ఈ 3 క్ష ప జ! ie కాజీ 

జ్జ 

ళీ 
కంప గ బాస స్లో చాటు 

లోను € 

బహదూర్ వ, తాగ 
జల 
i$ 
ra ఈ. జ్య 

ho సట భా క తి సంపు మే! స్ట పట 
ఓ mp 

చే స్సు క హక ( ష్ హా 

సిర్నంధి వివ్యగా చేయుటయే. 

వివ్యాల బరుములణతో 

స్ట op లే ఖే న eu అస్య సళ్లు ఆం దశ ములో హిందీ 'భాపూధి స్యాయనము 

 ఎెంగపరేతేను నగా చ జూం "ఫె జ్యము వారికీ 

సములు 

సులభ నీ 

NSN 
{3 

తేలుగు 

ఇాటపమనముటు తెలుగు ధ్రొషలతో మిగ్రేతములై నా 

"వేం జా అది తాప! 
fh 

ఎమ్ నీ స్ ఖం. | 

యున్నసి an 

ot 

పార్ణీ 9] 
WW] చో సం ల 

yee Cont hm జక పగుల 

ళీ స్సు ణః చి: వ వుప్పు ఖీ ణు Bo] వ్ పా le 

మా ॥| టా wd fy raga dh Shalt, 
కాము మినపెాదులు (జస లే స ము) తప్ప, 

చెళ్ళు ఆ న్న పాస వారును గ్న్న ఈ నూతన ఆ 

య సంస్కరణలు తవ్వి? కర్ర మైనవి కావనీ సస సన 
సభల ళు షు 

న 

a 
పన 

రాజుగయ 

బా ళ్ 
పక్. 1" wa) 

MN ,.2ంచినారు. 

ఎన్నికలు 
wi 1 af fe క్ 

భి. 

టా. 

ముడి న! రకకుక్న ఇ 

జఫ ల్ పాడీ వా చే shes 
x జ 

గండి, 

రించి యుండీకి. 

1937 « ysl 

(ప వేనించి, అందలి ఉదో 

| తకు సంక ట్స్రం: 

శ క్ష బిగివది. 

శ ఖ్: / 

కించినవి an 



wn, న్నీ? +, కీ భాం, ఎనక 
అను వారప।తీకనూతము వీ. బాలసు బ్రహ్మణ్య 

ముడలియారు గారి సంపాదక త్వ్వమున, ఉత్పాహ 

కేరముగా సాగుతూఉన్నది. ఇటీవల కాంగైస్ 

నాయకులు, [పస్తుత మహాసం[గామ మందు 
అనీ 

(ఖెటిష్ (పభుత్వమువారికిగల ఆశయ విషయ 

ములో స పమ్య మేర్చడుటవల్ల తేమ పదనులకు 

రాశేనామాలిచ్చి మరల సహాయ సిరాకరణోద్య 

మము [సారంభింపగాన్సే జస్టిస్పార్టీ వారు కొంత 
బల 

ఆంల్భు మ 

వరకు మరల వీజృంభీంచుటకు అవకాశము కలి - 
గినది, 1942 సం॥ సెప్టెంబరు 14 తేదిని “యంగ్ 

జస్టి సైట్ లీగ్ ’ వారి మహాసభ సమావేశమై 

స్వర్లన్గులెన సర్ శె. వి, రెడ్డి గారియెడల తమ 
కుగల భకి కిసూచనముగా సభనాపి, మరల 18వ 
తేదీని కలుసుకొని (ప్రస్తుత యుద్ధములో (ప్రభు 
యం! తగిన తోడ్చాటు సనుకూర్చుటకు 
తీరానముచేసిరి 

ఉూనావికముపులలరినకయునా. విధాల వతదాానకికాకాదలకనాల్న 

1935 సం॥[రపు ఇండియా చట్టం [క్రింద 

రాష్ట్రీయ భాసనసభలకు కొంత స్వాతం త్రము 

కొలుగుటయు, (ప్రజలకు వాటి పె మునుపటికం శు 

కొంత పలుకుబడికలుగుటయు, తిర్షి 1937 సం 
వత్సర ములో 'దేశములోసి అస్న్న రాష్ట్రీములలోసి 

ఉధయళశొసనసభలకు ఎన్నికలు జరుగుటయు 

భారత దేశ చరిత్రలో నూతనాధ్యాయమును 

(పారంభించె ననకతప్పదు. అంతవరకూ శాసన 

సభలను బహిమ్మిస్తూవుండిన కాంగ్రాసుప్ప్టీ 
వాగుకూడ పోటీ చేసిక, అ సయయములోనే 

మ్మడ్రాను రాష్ట్రమునందు ఈ ఎన్నికలలో పోటీ 

దీయుట_-క నూతనముగా “వీవిల్స్ పార్టీ” 

అనుజేర నొక పార్టీ బయలు 'దేరినది. దీసి స్టా 

కులు (శీ పరర మహాోరాజానారు, య 

రాజుగారున్నూ. వీరి ఆదర్శములలో..రైతు లకు- 

జమోరహారులకు ఉండిన వైపవ్యు విషయముల 

లో రైతులకు తదితర జనసామాన్యమునకు 

మైతి సమకూర్పుట ; జస్టిస్ పార్టీ వారంత 

త్మీవముగకాక పోయినను కొంతవర్శకెనను [1 
వా కేకరోద్యమమును బలపరచుట 3 కాంగైాస్ 

వలె (పభుత్వాన్ని (_పతిఘటించకుండా [కవు 

(కమముగా స్పరాజ్య(ఫప్రా ప్రీ కీ పాటుపడుట___ 

"మొదలగునవి అని తెలియుచున్నది. ఇంతకూ 

శాసనసభలకు తమ |పతినిధులను పంపించ 

వలెనన్న కుతూహాలముతో ఆ ఎన్నికల సమ 
యమందు పుట్టి, ఎన్నికలలో తమ కపజయము 

కలుగుటచేత శ్లీశుకాలములోచే అంతరించుట 

చేత ఈ పార్టీ పనిగాని, అభివృద్ధిగాని గుర్తించు 

టకు అవకాశము లేకపోయినది, 



స సే నర 29S అధ్యాయము 

ఆంధ బిలాల చరిత 
నవా. se |” 

డా. గికుగు వేంకట నీ 

ఏయే డేశములళా పనీంచితిరి మీ శేయగిదుల్ చూచినా 

నేయు తీర్హములండు (గుంకిడిరి రేయే డ్వీపముల్ మెట్ట్నా 

రేయే పుణ్యవనాళిగదిమ్మరితి రేయే తోయధుల్ డాసినా 
రాయా చ్ చోటుల (గల్లువింతలు మహోతా గారెణీంగింవరే ॥ 

విషయసం సమా ము “= చో ఆధ్యాయములో బంధ) 

జిల్లాల చరిత్ర మొదటనుండి చ్రిటిష ప్రభుత్వుమేర్పడినవర 

తున్ను సరగ వొంచి చెస్పినాము, ఆం వేకారో, పతి జిల్లాలోను _ 

చారిత్రక (ప్రసిద్ద స్టలములున్ను పుణ్యశే క్రములున్ను పేర్కొని న 

ముఖ్య విషయములు తెలియజేసినాము. 

విశాఖపట్టణం జిల్లా చరిత్రలో మునుపటి గంచాం జిల్లాయం 
లౌ ty సట నా ళ్ టే అక్షం ; a ws hr pes, దుండి ఇప్పుడు ఒరిస్సా రా బుర్చడ్డ తర్వాత విశాఖపట్టణం 

జిల్లాలో చేర్చిన ౩ లముల చరిత్ర “నెతముకలదు. 
™ అ క 

నూతన విశాఖపట్టణము జిల్లా చరిత్ర, 
gh 

1936 లో నూతన జఒకిష్ళా రాష్ట్రము ఏర్పడినప 

FI, 

గ ఇచ్చాపుక 

విశాఖపట్టణము 

జిల్లాలో స క జర్టీ నారు శ అయిదు తోలూకాల బక త్రతో 

పొటు (ప్రార విశాఖపట్టణము జిల్లా గర్మిర సైతము “తెలియ 

చేన్తున్నాము, 

త! కం. 

(సార గంజూాము జిల్లాలో నుండిన శ కాటుకి ము 

నరసన 

Tarr, 

WIN CNIS అ LIN) ONT 

పూర షట: భు  'తౌటయటాకాలయు 

ఎని సీ ొటరాళొల లే (ప్రాచీన శాలముందు త గ్తగ 

వాయవ్య భాగములు సవరలతోను, పడమటి భౌగమఘులం 

గదబలు జాతేప్టులు కోదులు మొదలయిన ఆదికునివానుల 

తోను, సము ధనీక (పరకేయు కాళెంగులు, కాపులు. "తేల 

కితోను నిండియుం 

be భా 9 న కతౌబము నాటికే వంగ జేశవఫు 

(బెంగాల్ దశీ, నీనునుండి సోజావరినది వరకును వ్యాపించిన 

"'జీశమయునకు కళింగ కేళీ మస పీకు వచ్చియుందిను. అందు 

ఊర్తీరమునుండి బుషికుల్యవరకును వ్యాపించిన జేశమునకు 

ఉఊర్క_ ళింగమనిన్ని అక్క.డనుండి ఇాలిమగ్గ వరకు వ్యాపించిన 

జేళమునకు మధ్య కళింగమనిన్ని, డానికి దక్నీణమననున్న (ప్ర 

జీళీయునకు దశక్కీణశ భింగమనిన్నీ ఆ సేవారు. ఓడ్రులు ఊర్క. 

లింగ బేశమం దుండేవారు గనుక జీ ఉత్కకు అయినారు. 

(క్రీ భూ. 161 లో ఆకోకుడు శళింగబేశమును జయించెను; 

అప్పుదక్కుడ WeAs యుద్దములో పిక్కు.వేల జనులు ఇని 

ఆజా మొదలయిన “తేలుగు woop 

పోనవ్పట రూచి పకా స్ప తెగే po ముతము 

యుకరములతో 
గజనీ 

నవలంవించట్యి 

రాజ్యముల బాయించుపని మూనుకొకిను, 

ఆగని (పో త్సాహముకల్లను ఆ తపువాతి కాజుల అదర 

వల్లను కళింగ జీశమందు జౌద్రమతము ఇ్యాపించినడి, అందుకు 
నిదగ్శ్గనము'గా్ కళింగ పట్టణము? కు హకోఅుపణగానున న్న్న సాలిహుం aE 

'డామువద్దన్కు విః ప “సీకువగానుస్త్ర రామతీర్థము 
of ren Co pre mh we Wipe వద్దన్కు అనకాపల్లికి చేకువగానున్న బ్రౌను కొండమో డోకు ‘het 

బొడ వి గవహాములం, గుహలు. స్లూపయుల్బు డనో బొల 

మొదలయినవి “నేటికిని కనబడం న్ని. 

ఆకోకుని తరత మాగ్యవంకేము అంరేకంచినతో కాజ. 

క్ టిం రాజ్యము స్పతంత్య రాజ్యము యినడి, నుమారు (క్రీం 

భ్రూ. 160 లో ఖారచేలుడు క లింగ రాజ్యాధిపతి. 

మున ఆంధ్రుల (పొభవము ఎక్కువగుటకు (పొరంఫించినది + 

be ఒక. 27 లో సీంచాళ ద్లీపరాజయిన మహేశుడు కళింగ. 

రాజునుండే బుద్దుని దంత మొకటి సంపాదించి శాండీ పట్టణ 

మున కక్ష తార్రాలయములో భ(ద్రపరచెను. జస 

ప టు పిమ్మట ఇమ్వొకులకును న 

విమ్లుకుండినులకును చెందిన ఆంధ్ర Manes వెళ్ళు. 

వచ్చును 3 5 గాన్సి అవి ఎప్పుడెప్పుడు ఎంత మీర వ్యాపించి 
యుండినో తెలియదు, 

(కం ౪. 326.375 వో గుప్త స్ట సామాజ్యము నేలిన స టో 

గుప్తుడు దకీశోకమందు దండయాత్ర చేసినప్పుడు క Dox 

అకాల. 



చేశములో నాలుగు రాజ్యములు---[ీరికొత్తూరను. స్వామీ 

దత్తుడును, ఏరండపళల్లెను దమనుడును, 'దేవరాషస్ట్రామున కే 

రుడును, పిస్ట్ర పురమున మౌహేం| దుడును-ఆయా (ప్రాంతముల 

నేలుచుండీరి. వీలేవంశమువారో తెలియదు, వీరు స్వతంత్ర 

రాజులో లేక చేంగీపుర మహారాజయిన సాలంకాయనవంళ 

హూ్టివర్మునికి కప్పము. వెల్లించుచుండిన రాష్ట్రాధిపతులో 

తెలియదు. “పని చెప్పిన స్ట స్థలములలో గిరికొత్తూర మే బాం[ద్ర 

గిరికిని సోంపేట (గ్రామమునకును నడుమనున్న కొత్తూరు 

(గ్రామము కావచ్చును 3 ఏరండపళ్లి ఆముదాలవలస (శ్రీకా 

కుళనురోడ్డు స్టేస.నువద్ద నున్నది) కావలెను. దేవ 

రాష్ట్రము విశాఖపట్టణము జిల్లాలోని దతీణఫాగమందు 

వెలనీ ఉండవచ్చును. పీస్థపురము=-పీ కాపురము, పిమ్మట 

క్రొగ్గి కాలమునశే పిస్థ పురమున వెలసిన 'మాఠర “వంశేరాజ్యము, 

కళింగ దేశమందు పీఠాపురమునుండి మొహీం(దగిరి వరకును 

చ్యాపీంచినది. గాని రాజధాని నగరములలో నూర్చు కలిగి 

దది. వేం రాజ్యమును పొలించుచుండిి సౌాలంకాయనులు 

పిష్ట్రపురమువరకును తమ రాజ్యమును వ్యాపింపజేసుకొనుట 

వేత సబూఠర వంశరాజులు 'నాల్ద వ శతాబ్దము అంతేమొందిన 

కరికి విజయసింవాపురమునకు తమ రాజధానిని మార్చు 

కొనిరి. ఇది శ్రీకాకుళమునకు చేరువగానున్న సింగుపురము 

కావచ్చును. మరికొద్ది సంవత్సరముల కే శుక్క-_లి వద్దనున్న 

విజయవర్ధమానఫు రము రాజధాని నగరమయినట్లు కనబడును, 

పిమ్మట 1 కీణమందు విష్ణుకుండినులు (ప్రబలులయి. సాలం 

జాయనులను అణచివేయుటచేత మాఠర రాజ్యము మరల 

పీస్ట్రపురమువరకును వ్యాపించినది గాని అక్త్రేకాలము నిలువ 

లేదు. విష్ణుకుండినుల విజయమువలన కళింగ దేశమందలి 

దశీణఫాగము మాఠరరాజుల అధికారమునుండి జారిపోయి 

నది, విష్ణుకుండినుల నాణెములు-సింనాముఖ చిహ్నములు 

గలవి-వికాఖపట్టణము జిల్లాలో దొరికినవి. ఆఅంచేకాక (క్రీశ, 

440 శర్వాతిరాజులు మధ, కళింగ దేశమందు రాజ్య'మేలు 

చుండిరిగాని, (త్రికళింగాధిపత్యము మరి వపీంపలేదు. ఎంత 

కాలము ఏ(ప్రాంతమందు వీరు రాజ్యముచేస్తూడ ండికో ఆ 

నిపృయము స్పష్టముగా “తెలియదు. 

పిమ్మట గంగవంశము రాజుల పొలనము ఈ (ప్రదేశమున 

చిలసినదిగాని, ఆందులో ఆండుకాఖలు కనబడుతున్న వి. 

సుమారు (క్రీ శే. 720 నుండి కామార్షవుని * సంతతిరాజుల 

అంధ బిల్లోల చరిత 

వినయము ెలిసినంతే స్పష్టముగా అతని ఫూర్వము వెలసిన 
మొదటి గంగవంశపురాజుల పేళ్ళు వరసగా కొన్ని ెపేర్కొను 

టకు అవకాశము కలుగదుగాన్సి ఈ 'మొదటివంశపువారిలో 

మొదటివాడు ఎవడో, ఏనాటివాడో, ఈ వంశమువారికిని 
కొమార్లవుని 'సంతేతివారికిని గల 'సంబంధమెట్లిదో 'స్పహ్ల టె బి 
పడుటలేదు, "మొదటి గంగవంశేమురాజుల శాసనములను 

బట్టి ఈ వంశేరాజ్యము [క్రీ శ, 497 లో (ప్రారంభమైనట్లు 
కనబడుతుంది. ర0డవ గంగవంశమురాజుల శాసనములను 

బట్టి (కీ, ఈ .సుమూరు 720 లో ఈ వంశరాజ్యము (ప్రారంభ 

మెనట్లు కనబడుతుంది. 'మొదటివంశమురాజులు గంగా 

తీరమునుండి కొల్లా పురము (కోలాహలపురము) పోయ్యి గంగ 

వాడి వంశము ఏర్పరచుకొన్న పశ్చిమ. గంగవంశమువారికి 

సంబంధించినవారు అయికజండవలిను, [కీ శ్ర, 720 తర్వా 

తను శెండువంశీముల రాజులును కొంతకాలము రాజ్యము 

'లేలుచుండిరి. ఈ రెండును ఎట్లు కలిసీపోయినవో, లేదా 

మొదటిది ఎట్లు అంతరించినదో తెలియదు. 

శెండవ గంగవంశము రాజులలో ఎక్కువ ప్రసిద్ధిపొందిన 
వాడు అనంతవర్మచోడగంగ దేవు. ఇతడు గంగవంశపు 

రాజరాజునకును ఛోళవంశపు రాజేంద్రచోళుని కూతురయిన 

రాజసుందరికిని పుట్టినవాడు. (క్రీ శ. 1078 నుండీ సుమారు 

1142 వరకును కళింగదేశమందలి మధ్యభాగమున్సు కొంతే 

వరకు దకీణభాగమును పరిపాలించెను 3 1186 లో ఉత్కళ 

రాజ్యమును జయించి కటకపురి రాజధాని నగరముగా చేసు 

కొనెను 3 అదివరకు రాజధాని నగరముగానుండిన ముఖ 

లింగమునందు తన కుమారుని రాష్ట్రపాలకునిగా నియ 
మించెను. ఈ విధముగానే అతనితర్వాతి గంగవంశపు మహో 

రాజులును కటకపురి రాజధానిగా నుంచుకొని ముఖలింగము 
మండలాధిపతి రాజగానిగాచేసీ, 

1430 వరకును పరిపాలించుచుండిరి, 

కళింగ సామ్రాజ్యమును 

కటకపురిలో 1480 సరికి గంగవంశము అంతరించి 

నూర్యవంశపు కపిలేంద్రరాజుల వంశము ప్రారంభించినా 

గంజాం జిల్లాలో గం౦గవంశపు పిల్ల రాజ్యము అంతకుముం బే 

(ప్రారంభ మైనది, ఇదియే కిమిడిరాజ్య మను పేరుపొందినది. 

దీనినుండియే “పెద్దకిమిడి చిన్న కిమిడి, పర్లాకిమిడి రాజ్య 

ములు పుట్టినవి. ఇందులో మొదటి రెండును ఇప్పుడు 

జ్ Bm ఏర్పడిన ఒరిస్సా రాస్ట్రామందు చేర్చిన గంజార 
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ఆంధ్రోసర సన్వము 

జిల్లా భాగములందు వూంర్తిగా కలీసియున్న వీ. 

రాజ్యమందు ఒక మూడవ భాగము మా(త్రమే ఒరిస్సా 

రాష్ట్రములో చేరినది. కడమ రెండు భాగములున్ను చెన్నపురి 

రాష్ట్రమంచే నిలిచియున్న విం 
లు 

పర్షాకీమిడీ 

కపిలేంద్రదేవునితో 1480 లో (ప్రారంభమైన సూర్య 

వంశపు రాజ్యము దక్నీణదేశమున ఎక్కువగా వ్యాపించినది. 

కపిలేం(దుడు, అతని కొడుకు పురుషో త్తముడు అతని కొడుకు 

(ప్రతాపరుద్రగజపతి క్రమక్రమముగా నెల్లూరి జిల్లాలోని 

ఉఊదయగిరివరరును తమ అధికారమును వ్యాపీింపజేసుకొనిరి, 

కిమిడి రాజులు వారికి లోబడి కప్పము చెల్లిస్తూ తను రాజ్య 

ము 'లేలుకొనుచుండిరి, 

1520 లో కృష్ణ దేవరాయలు ఒరిస్సా (పతాపరుదుని 

ఓడించి సీంహాచలమువగరును తన అధికారమును బలపరచు 

కొనెను 1565 లో తల్లికోట యుద్ధమందు విజయనగర 

స్మా మాజ్య మంతరించిన తర్వాత కొంతకాలము (1575-1687) 

గోల్కాండ నవాబుల అధికారము గంజాం జిల్లాలో 

నైతేము వ్యాపించినది. పిమ్మట కొరంగజేబు (మోగల్ 

పాదుషా) దక్కను బేశమును జయించ్చి 16897 లో దక్కను 

సుభా ఏర్పరుచుట జరిగినది. మరికొద్ది కాలమునకీ ౌదరా 
బాడ్ నైజాము 'స్వతంత్రాధి కారముపొంది ఊగ్తర 'సర్క్మా_ 

రులు ఏలుత్యూ శ్రీకాకుళంవద్ద ఒక సర్కార్ అధికారిని 

నిలిపి కప్పము రాబట్టుకొనుచుండెను. అతనికి తోడుగా 

ఇచ్చాపురమందు ఒక నవాబు నియమితుడై ఉండెను, ఈ 

మహమ్మదీయుల అధికారము 15/75 మొదలు 1768 వర 

కును సాగినది. ఈ కాలములో పర్లాకిమిడిరాజులు శ్రీకా 

కుళము సర్కారుకు కప్పము చెల్లిన్లూ తమ (ప్రదేశమందు 

రాజ్య మేలుకొనుచుండిరి. 17583 aa చైజాము (ఫెంచి 

వారికి ాత్తర సర్కారులు ఇచ్చివేయుటచేత, (ఫెంచిబున్సీ 

దొర విజయనగరము రాజైన విజయరామరాజును (శ్రీకాకుళ ౦ 

సర్కారుకు మానేజరుగా నియమించెను. 1756 నాటికి 

శిస్తు వనూళ్లు తిన్నగా కాకపోవుటవల్ల బున్సీ దొర స్వయ 

ముగా విశాఖట్టణము జిల్లాకు దండుతోవచ్చెను. ఆ కాల 

మున విజయనగరము బొబ్బిలి రాజులకు వైరము ఎక్కువగా 

నుండుటచేతను బొబ్బిలిరాజు మైకము వెల్లించుటమాని 

((ఫించివారి అధికారమును ఎదిరించినట్లు వినుటచేతను బుస్సీ 

విజయరామరాజు సాయముతో బొల్చిలికోట ముట్టడించుట 

యున్ను, బొబ్బీలీ నాశనమగుటయున్నుు బొల్బీలీ నాయకో 

లతోపాటు విజయరామరాజు సైతము మరణించుటయున్ను 

జరిగినవి. 1/58 లో బుస్సీ గంజాం జిల్లా విడిచిపెట్లి 

“హెదరాబాదుకు పోయెను. ఆనెంటనే అతడు (పెంచి 

వారికిని ఆంగ్లేయులకును జరుగుతూ ఊన్న యుద్దములో పని 

చేయుటకు చెన్న పట్టణము పోవలసివచ్చినది. ఈలోగా 

విజయరామరాజు కుమారుడైన ఆనందరాజు (ఫెంచివారికి 

విరుద్ధముగా ఆంగ్లేయులతో కలిసీ కుట్రలు పన్నుటచేత 

ఆంగ్లేయులు ఆశగలవారై, కర్నల్ పోడ్డును విశాఖపట్టణ 

మునకు పంపీంచిరి, ఆతడు (త్రోవలో వీఠాఫురమునకు చేరు 

వగానున్న గొల్ల(ప్రోలులో (ఫెంచివారిని ఓడించెను. బున్ఫీ 

వెడరిపోయిన తర్వాత “నై జూం (ప్రభువు సలాబత్ జంగు ఆంగ్లే 

యులకు గుంటూరు తప్పు తక్కిన ఉత్తర సర్కాంర్గన్ని టిని 

1759 లో ఇచ్చివేనెను, అతనికి అన్ని విధములను తోడు 

పడుటకు ఆంగ్లోయులున్ను, వారి సాహాయ్యముతో దక్కను 

నుండి (ఫెంచివారిని పారదోలుటకు వెజామున్ను జప్పు 

కొనిరి. 1769 లో సలాబత్ జంగుచేసిన ఈఏర్పాటు, 

1760 లో అతనిని చంపి వైజూం రాజ్యమునకు (ప్రభువైన 

అతని సోదరుడు నిజామ్అలీ నైతము సమ్మతించెను. 1762 

లో మోగల్ (ప్రభుత్వమువారు సైతేము దీనిని అంగీకరించిరి 

1764-1766 లో ఆంగ్లేయులు ఉర్తర సర్కారుల పరిపొల 

నము సాగించుకొనుటకు (ప్రారంభించిరి. 1767 లో చెన్న 

ఫురిలోనున్న ఆంగ్లేయ (ప్రభుత్వమువారు కాట్సుఫడ్జుదొరను 

విశాఖపట్టణము, గంజాం జిల్లాలకు అధికారిగా నియమించి 

పంపించిరి. 1759 లో (ఫెంచి అధికారము జిల్లాఅనుండి 

తొలగిపోయినది మొదలు కాట్స్ ఫర్జుదొర వచ్చినవరకును 

విజయనగరపు రాజయిన ఆనందరాజుతమ్ముడు నీతారాను 

రాజు విశాఖపట్టణము జిల్లాయున్ను, పర్లాకిమిడి రాజయిన 

నారాయణదేవు గంజాం జిల్లాయున్ను స్వతంత్ర రాజులవలె 

పరిపాలించుకొనిరి, కాట్స్ ఫర్డుదొరకు విజయనగరరాజూన్ను 

ఆతనితమ్ముడు నీతారామరాజున్ను లొంగీరిగాని నారాయణ 

దేవు లొంగలేదు. అంతేకాక ఆంగ్లేయాలతో యుద్ధము 

నకు సిద్ధప డెను, 1768 లో కాట్స్ఫర్డుదొర, చెజాంచారూ 

ఆంగ్లేయులకిచ్చిన ఫర్మానా శ్రీకాకుళం కచ్చరీలో బహి 

రంగంగా చదివించెను. అప్పటికిని వారాయణదేవు ఆంగ్లో 

యులను ఏదిరించెను. “ఆప్పుడు తిలారు స్టేవనుకు చేరువగా 
నున్న జలుమూరు (గ్రామమువద్ద అతనికిని ఆంగ్లేయులకును 
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యుద్ధమయినది. 

ములకు పారిపోయెను, సుమారు 40 'సంవత్సరములకాలము 

పర్లాకిమిడి రాజులు. ఆంగ్లేయుల అధికారమునకు లోబడక 

అధికారులను ఎదిరిన్తూనే ఉండిరి, విశాఖపట్టణము విజయ 

నగరము మొదలయిన దకీణభాగములు సులభముగానే 

ఆంగ్లేయుల అధికారమునకు లోబడినవి. _ 1802 లో ర్మ 
“నెంట్ రి వెన్యూ సెటిల్ మెంటు చట్టము ననుసరించి జిల్లా 

లోని జమిందారీలు ఏర్పడినవి, అదివరకు న్వకంత్రులై 

రాజ్యము లేలుకొంటున్న రాజులు జమోందారులయినారు 

ఈ జిల్లాలో చార్మిత్రక (ప్రనిద్ధిపొందినవి :__ 
ముఖలింగము :శెండవ గంగవంశేము రాజులకు కళింగ 

నగరమును పేర రాజధాని నగరమయి యుండెను. 
మిడికి దతీణమున 20 మైళ్ల దూరముగా నున్నది. 

పరాకి 
య 

కళింగపట్టణము :గంగవంశరాజులకు ప్రధానమైన ేవు 

పట్టణము, వంశేధారానది సముద్రమున కలిసేచోట నున్నది+ 

దీర్హాని :---కళింగ పట్టణమునకు చేరువగా నదికి ఆవలి 

యొడ్డున ఉన్నది, ఇక్కడ (షావీన శిలాళాసనమున్న ది, 

దంతవక్తుని కోట :---(శీకాకుళంరోడ్డు స్టేషనుకు వాయ 

వ్యముగా ఆధమైళ్ల దూరమున ములగాలవలస (గ్రామమునకు 

చేరువగా ఉన్నది. పురాణములలో చెప్పిన దంతవక్తుడు 

కట్టించిన కోట కాబోలు ! కోట గోడలు బురుజులు పడి 

పోయినవి. గాని వాటి చిహ్నాములు మౌా(త్రేము నేటికిని కన 

బడుతున్న ఏ. ఇదియే అనంతవర్మ చోడగంగుదేవుని శాసన 

ములలో చెప్పిన దంతాపురము ఆయిడఊఈండును, లెండవ 

గంగవంశేమును స్థాపించిన -కామార్లవుడ్కు ఆ (ప్రాంతమును 

పరిపాలించుచుండిన ఫబరాదిత్యుని " (సవరరాజును) ఓడించిన 

స్థలము. (చూ. భారతి 1925-కొర్ని శాసనములు.) 

జలుమూరు :---1768 లో ఆంగ్లేయుల కాట్సొఫర్దు పర్లా 

కిమిడి రాజయిన నానాయణదేవుని ఓడించిన స్థలము, తిలారు 

స్టేవనుకు చేరువగా ఉన్నది. 

(శ్రీకాకుళము ;1ర్7ర (గోల్కొండ నవాబుల: కాలము) 

నుండి 1767 వరకును మహమ్మదీయుల ఆధికారమున ఉన్న 

కాలమందు చికాకోల్ సర్కారు. ఫౌజ్ దారులకు రాజధాని 

నగరము. 1641 లో గోల్కా_ండనవ్యాబు అబ్ దుల్లాకుతుబ్ హా 

(శ్రీకాకుళ ౦ సర్కారుకు షేర్ మహమ్మద్ ఖానును- ఫ్లాన్. 

దారుగా పంపెను. ఆతడు (శ్రీకాకుళంలో అప్పుడుకట్టించిన 

మసీదు నట్రికిని నిల్చియున్న ది, 

ఇచ్చాపురం —గోల్యా_ండ కుదుబొసా-నై జాం అధికార 

ముగల కాలమందు (శ్రీకాకుళ ౦ సర్కారుకు సహాయముగా 

నుండిన నవాబు నివాసస్థలము, (1575-1758) 

“విజయనగరం :--పదమూడవ శతాబ్బమునుండి వూ 

పాటివారి సంస్థానమనకు (ప్రధాన నగరము, 

' బొబ్బిలి షస శతాబ్దములో వెలముదొరలు రాజ్య 

"మేర్చరచుకొనిరి, 1757- రిలే బుస్సీ విజయరామరాజు 

సాయముతో బొబ్బిలికోట ముట్టడించి యుద్ధముచేసి జయ 

ముపొంచెనుః 

హేందగిరి సుమారు 5000 అడుగులు ఎత్తుగల: 

కొండ; మందసావద్ద నున్నది. అందు గోకర్షస్వామి ఆలయము 

వాల (ప్రౌ-బినమెనది. చోళరాజయిన్మ రాజరాజు ఇెక్కిం' 

చిన శాసనములు శెండు ఆరవభాహలో నున్న వి, 

ఆముదాలవలస :--సము[ద్రగుప్తుని విజయయాత్ర విషయ 

మున పేర్కొనబడిన ఏరండపల్లి 3 చికకోల్ కోడ్ న్టేమన్" 

వద్ద నొక (గ్రామము, 
ల్ 

సింగుపురము :|కీ, శ, 400 సరికి మాఠరరవంశరాజులకు 

రాజధాని నగరము ॥ అప్పుడు సీంవాపురమని పేరు 

పొట్నూరు: క్రీ.శ, 1516-20 కృష్ణ దేవరాయలు ఒరిస్సా 

(ప్రతోపరద్రనజపతి సేనలను ఓడించి పారదోలిన స్థలము. 

ఆరోగ్య విషయమున టప్రసిద్ధికెక్కినవి :--- 

(1) వా ల్రేరు, విశాఖపట్టణము ;---ఇక్క_డ ఉన్షతీవ్రత 

జీసవికాలములో నైతము తక్కు_వగానుండు ను, 

(2) భీమునిపట్టణము :---ఆరోగ్యవిషయములో విశాఖ 

పట్టణం తర్వాత చెప్పదగిన నలః ఇక్కడి చావులలోని 

నీరు తీయగానుండును. 

పుణ్యక్షేత్రములు వలా 

1. సింహాచలము :స్టేవనుకు చేరువగానున్న కొండ 

పేరు. కొండ కీవలికేట్టు నరసింహస్వామి ఆలయమున్నూ 

త్రోవలో ఆగేకధారలున్ను ఆవలికట్టు మాధవథారయున్ను, 

మాధవస్వామి ఆలయమున్ను కలవు. 

ఒఠిస్సారాజులు కృష్ణ చేవరాయలు ెక్కించిన దానళాసనము. 

ల్యనేకముగా కలవు, 

గంగవంళ రాజులు 
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'ఆంధోస ర్యస్వము 

౧, ముఖలింగము a మధు కేశ్వరస్వామి ఆలయము 

సోమేశ్వరాలయమ్యు ఫీమేశ్వరాలయములు కలవు. ఇందు 

మొదటిది, ఎనిమిదవ శేతాబ్దమున రెండవ కామార్ష్మవుడను గంగ 

వంశపురాజు కట్టించినది. ఇక్కు_డ శివరాత్రికి గొప్ప 

ఉార్సషము జరుగును, 

3. శ్రీకూర్మము :=-|శీకాకుళమునకు తూర్పున 6 మైళ్ల 

దూరాన 'సముద్రతీరమం దున్నది. 

విష్ణువుగల ఆలయము ఇక్క_డకప్ప మరియెక్క_డను లేదు, 

కూరావతార మె తిన 
— ఎవి 

(పాఛీనకాలమందు కొండలలోన్సు కొండల దిగువనున్న 

అడవులలోను కోదుల్కు చెంచులు ఎజుకులు మొదలయిన 

ఆదిమనివాసు లుంజేవారు, ఇప్పటికిని వీరి సంతతివారు 

ఈ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ెక్కుచోట్ల అడవులకు 

చేరువగానున్న పల్లెలలో కనబడుతున్నారు. 

(ప్రావీన కళింగరాజ్యము గోదావరినది వరకును వ్యాపించి 

యుండెను. శాతేవావానులున్కు వారితేర్యాత ఇతమ్వూకులును 

కదంబులును ఈ జిల్లాలో సెతము తేమ రాజ్యములను 

వ్యాపింపజేసుకొనిరి. కాని వీరి రాజ్యములలో ఈ జిల్లాకు 

సంబంధించిన వివరణములు మాత్రము "తెలుసుకొనుటకు 

ఆధారములులేవు, సముద్రగుప్తుడు (క్రీ శః 826-375) 

దకీణదేశీమందు విజయయాత్ర 'సలిపినప్పుడు పిష్థపుగమున 

(పితాపురము) మహేంద్రుడు రాజ్యమేలుచుం డెను. ఇత 

జేవంశపు రాజో తెలియదు స్లుతేంత్రరాజో లేక వేంగీ 

ఫురమందలి సాలంకాయనవంశ సాసివర్మ మహారాజునకు 

లోబడి కప్పము ఇెల్లిస్తూడాండిన మండలాధిపతియో లేక 

పల్లవులకు సంబంధించిన రాజో స్పష్టముగా చెప్పలేము. 

పిమ్మట కొద్దికాలమున శే పిస్థపురమున మాఠర వంశరాజుల 

రాజ్య మేర్చడినది, మరికొద్ది సంవత్సరములకు 'సాలంకాయన 

మహారాజులు (400-450) తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో (ప్రబలి 

యుండిరి. పిమ్మట ర్ వ శతాబ్దములో విష్ణుకుండినులు 

(ప్రబలి సాలంకాయనులను అణచివేయుటచేత, మాఠరవవంళ 

రాజులు మరల పిస్ట్రపురమువరకును తమ అధికారమును 

కాన్కి వారి రాజ్యపాలనము ఈ 

జిల్లాలో అ క్ర్రేకాలము నిలువలేదు. విష్ణుకుండినుల అధికార 

' మైనను అౌ్టేకాలము నిలువలేదు, పీమ్మట పల్లవులు కొంత్ర 

వ్యాపీంపజేసుకొనిరి, 

ర్త భీముని పట్టణము *= విజయనగరమునరు దఠథ్నీణమునీ ( 

16 మైళ్ల దూరములో సముద్రతీరమం దున్నది. ఇక్కడి... 
కొండు నరసింహస్వామి ఆలయముక లదు. a 

ర్ అరసవల్లి | క్రీకాకళమునకు. ఒకమైలు దూరమున 
ఉన్నది. ఇక్క_డ సూర్యని ఆలయముకలదు, 

6. సోంపేట :---బి, ఎన్. ఆర్. రైల్వే స్టేవనుకు రెండు 
మైళ్లదూరాన కలదు. | ఇక్కడ బిడారు లిం గేశ్వరాలయ 

మున్నది, భాల (ప్రాచీన దేవాలయము, 

రిజిలా చరిత 
౧౧ C7 

"కాలము ఈ జల్లాలో సైతము కొంతమేర తమ అధికారం . 

వ్యాపింపజేసుకొని యుండవచ్చును. 

ఏడవ శతాబ్దములో (615) చాళుక్య రాజులు వేంగిదేళ. ' 

మును జయించిరి.  లండవ పులకేశి చేంగినగరమున తన 

సోదరుడైన కుబ్దవివ్ణువర్థనుని మండలాధిపతిగా నియమించెను, 
ఇతడు కొద్దికాలములో నే స్వతంతుడయి, 642 లో చేంగీ 

దేశమందు తూర్పు చాళుక్య రాజ్యమును స్థాసించెను, ఈ 

రాజ్యము శీఘ్రుకాలములో విస్తరించి తూర్చు గోడావరి 

జిల్లాలో సైతము వ్యాపించినది, 10 వ శతౌాబ్దమున రాజ 

మహేంద్రుడు (అమ్మరాజు విష్ణువర్ధనుడు తన రాజధాని 

చేంగీనగరమునుండి రాజమహేం[ద్రవరమునకు మార్చుకొ-నెనుం 

ఆ రాజమేంద్రుని పేరే ఈపురమునకు "పెట్టుటవలన 

రాజమహేంటద్రవరమను పేరు వచ్చినది. రాజరాజనశేంద్రుని 

కాలమున (1022-1068) ఈ నగరము మంచి ఉన్న తదశలో 

నుండెను, అతని ఆస్థానకవి నన్నయభట్టు సంస్కృతే మహో 

భారతమును ఆంధ్రకరించుటకు ఫూనుకిొన్సి ఆది సథాపర్వ 

ములున్ను, అరణ్యపర్వమందలి కొంత భాగమున్ను రచించెను. 

గోదావరి, కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాలలో వ్యాపించి 

యుండిన చాళుక్యరాజ్యపు రాజులకున్ను, దశీణదేశమందు. 

వ్యాపించియుండిన చోళ రాజ్యపు రాజులకున్ను సంబంధ 

చాంధవ్యము లుండేవి. రాజరాజనశరేం(ద్రునితల్లి రాజరాజ 

చోళుని కూతురు. ఆమె సోదరుడైన రాజేందచోడుని 

కూతురిని రాజరాజన లేం(ద్రుడు “పెంద్దియా డెను. రాజరాజు 

నశేం(దునికొడుకు రా జేంద్రచోడుడు నైరము తన మేన 

మామ కూతురిని “పెండ్లియాడెను. అంతేకాక అతడు తన 

మేనమామ లక పుత్రసంతౌనము 'లేనందున చోళరాజ్యమునక 
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సైతము రాజయి్యి కుళోత్తుంగచోళబేవు అను పేర వహిం 
చెను. ఇతని కూతురైన రాజసుందరిని కళింగబేశపు గంగ 
వంశేరాజయిన రాజరాపు "పెద్దీియా డెను, ఈ రాజరాజు 

నకు రాజసుందరివలన పుట్టిన అనంతవర్మ చోడగంగడేవే 

కళింగ గరగవంశపు రాజులలో "పెద్ద పేరుపొందినవాడు, 

ఈ విధముగా కళింగవంశపు రాజులున్సుు తూర్పు చాళుక్య 

రాజులున్ను , చోళవంశపు రాజులున్ను సంబంధ బాంధవ్య 

ములు కలిగియుండిరి, 

కుళోత్తుంగచోళ దేవు చోళరాజ్యమునకు రాజయిననాట 
నుండిన్ని తూర్పు చాళుక్య రాజ్యము చోళస్మా మాజ్యమం 

దొక భాగముగానుండి, స్మా మాజ్యాధికారమునకు 

లోబడి యుండుటచేత మండలాధిపతులయిన "వెలనాటి 

చోళ ప్రభువుల పరిపొలనము ఈ జిల్లాలో కొంతకాలము 

(పబలియుండెను. ఈ (ప్రభువులకు లోబడి హైహయ 

నాయకులు కోనసీమలో ప్రజాపాలనము సాగిన్తూడాండిరి. 

ఈకాలమందే నిక ప్రభువులు ఏలూరిలో నాదెండ్ల 

నాయకులున్ను, రాజము 

చోళ 

"హేంద్రవరం తాలూకాలో కోరు 

కొండవద అన్న లకెడ్డి “మొదలయిన ఇెడ్డినాయకులున్ను తమ ది an డే 

చోళసా మాజ్యము కీణించినది. కాకతీయ (ప్రతాపరుద్రుడు 

ఈ జిల్లాను జయించెను. ఇతడు ఈ జిల్లా పరిపాలనము 

నకై “పెద్దమల్లరాజ్యు చిన్న మల్లరాజు అనే ఇద్ద రన్నదమ్ము 

లను మండలాధిపతులుగా నియమించెను. వీరు బాలా 

(కూరులై (ప్రజలను హింసిస్తూ ఉండుట చేత, (ప్రతాపరుద్రుడు 

వీరిని తప్పించి,” (ప్రజలకు హితే మైన మ 

"కావలసిన ఏర్పాట్లు చేసెను, 

కోరుకొండ శెడ్డిరాజులు 1825 నుండి 1895 వరకున్ను 

స్వతం[త్రరాజులయి ఇప్పటి రాజమ 

ఏలుచుండిరి, కోన (కూన) రెడ్డి ఈ కడ రాజులలో 

"మొదటివాడు. పిమ్మట ముమ్మిడిరెడ తుని వరకును తేన 

రాజ్యము విస్తరింప జేసుకొ నెను 

“హీం[ద్రవరము 'తాలూశనా 

పా రాజమహే బాం[ద్రవరము కొండవీటి శెడ్ల అధికార 

మునకు కొంత కాలము (1422-1450) లొంగియుం డెను, 

ఈ జిల్లాలోగల (పనులని. చెప్పిన (పకరణ 

ఈ శెడ్ల కరనా లిక రాజమహేా హీం(దవర 

చరిత్రలో వివరించినాము, i 
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ఆంధ జిల్లాల చరిత్ర 

ఇంతలో ఉత్తర దేశమందు కళింగ గంగవంశపురాజుల 

అధికారము పడిపోయినది. అందు కడపటి రాజైన నాల్దవ 

భానుని అతని మంత్రియైన కపిలేంద్రదేవు తొలగించి, 

(కొ _త్రఒరిసాా రాజ్యమును 14830 లో స్టాపించెను; 1454 

లో భామినీకుల్బర్లరాజు సౌయమున తెలుగు దేశమును సైతము 
జయించి తన అధికారమును కొండవీటినీను పర్యంతము 
వ్యాపింపజేసుకొ-నెను. అతని మంత్రి 1455 లో రాజ 

"హేంద్రవరమందు నిలిచి మండలాధిపతిగా రాజ్య పరిపా 

లనము సాగిస్తూ ఉండెను. ఆంతేకంతేకు ఈ ఒరిస్ఫారాజుల 

అధికారము కపిలేందదేవుని కుమారుడైన పురుషో క్తమదేవు 

కాలమందునుు అంతేకంకు ఎక్కువగా అతని కొడుకైన 

(ప్రతాపరుద్రగజపతి కాలమందును ఆధికమయ్యి చెల్లూరి 

జిల్లాలోని ఉదయగిరి వరకును వ్యాపించినది, 

16 వ శతాబ్ద మారంభమైన కొద్ది సంవత్సరములకు 

విజయనగర సా(మాజ్యము కృష్ణ దేవరాయలకో అత్యున్నత 

దశకు వచ్చినది, 1515 లో కృష్ణ దేవరాయలు కొండపల్లి 

స్వాధీనము చేసుకొని కొండవీడు  నగరమున (ప్రతాపర్మద 

గజపతి సేనల నోడించి పారదోలి ఆతేని భార్యను కొమా 

శ్రైను వెరయం దుంచెను. అంతేకాక గజపతిని వెంటదరిమి 

విశాఖపటణము జిలాలోని పొట్నూ రివద్ద మరియొకసారి 
లు ౧౧ 2 

పూర్తిగా ఓడించి సింహాచలమున తేన విజయ స్తంభమును 

ఎ త్తించెను. అప్పుడు జరిగిన ఒడంబడిక ననుసరించి గజపతి 

కూతురిని కృష్ణ దేవరాయలు వివాహమాడుటయున్ను, కృష్ణ 

దేవరాయలు గజపతి భార్యను చెరనుండ విడిపించుటయున్సు 

జరిగినవి. 

కృష్ణ చేవరాయలు 1580 లో చనిపోయిన తర్వాత 

విజయనగర సామ్రాజ్యము తీణించుటకు మొదలు పెట్టుట 

చేతను తుదకు 1565 లో తల్లికోట యుద్ధమందు క. 

నగరమువార పూ _ర్టిగా ఓడిపోవుటచేతను గోల్కౌండ 

కుతుబ్పఫూ అధికారము ఎక్కు_వయినది. 15£0 లోనే కృష్ణా 

జిలా అతనికి లోబడినది, 1571లో గోదావరి జిల్లా 

సైతేము గోల్లూ_ండవారికి స్వాధీనమయినది. నాటినుండిన్ని 

క జిల్లాలో మహమ్మదీయుల బలము ఎర్కు_వగుతూ వచ్చి 

నది. 1667 లో మోగల్ పొదుహె జెరంగజేబు దక్కను 

చేశమును జయించి దక్కను సుభా ఏర్పరచెను. ఈ సుభా 

చోరు పరిపాలనమందు 'సము(దతీరమునగల తెలుగు "దేశములో 
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ఆంధీ సర్వస్వము 

(శ్రీకాకుళము రాజమౌేాం[దవరమ్కు ఏలూరు కొండపల్లి, 

గుంటూరు సర్కారులు ఏర్పడినవి, 

కెరంగజేబు 1708 లో చనిపోయిన కొద్దికాలమున కే 

మోగల్ సామ్రాజ్యము. టీణించుటచేత్స 1724 నాటికి 

దక్కొ_ను సుభాదారై న నెజామ్-ఉల్ -ముల్క్- స్వతం్రు 

డై నాడు గాని 1748 లో అతడు చనిపోగానే అల్లరులు 

(ప్రారంభ మైనవి, ఈలోగా వాణిజ్య వ్యాపారముల కె 

మన దేశమునకు వచ్చి, అనేక స్థలములందు రమ నిలయముల 

సీర్పరచుకొని యుండిన (సఫెంచివారున్సు ఆం ష్మయులును డే 

ములో తమ అధికారమును సైతము నెలకొల్చుకొనుటకు 

(ప్రయత్నిస్తూ కములో తాము కలహించుకొంటూ ఉండిరి, 

1750-8 

ములో అధికమయినది, 

“మేర్చరచుకొని 'సముదతీరమందలి తెలుగు దేశములోగల 

అధికారమునకు లోబడునట్లు 

నె జామునుండి యొక ఫర్మానా (ఫెంచి (ప్రభుత్వమువారి 

కిప్పించెను, పిమ్మట జరిగిన చరిత్ర విషయములు విశాఖ 

పట్టణము జిల్లా చరిత్రలో ఇప్పినవే కనుక ఇక్కడ మరల 

వప్పనక్క_రలేదుం 1 

లో (ఫైంచివారి పలుకుబడి చనెజాం రాజ్య 

బుస్సీ హెదరా బాదులో నివాస 

సర్కారులు (ఫ్రెంచివారి 

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో చరుపొందిన 

లాలు, 

చరిత్ర విషయములో ప్రసిద్ధిపొందినవి :--- 

1. పిఠాపురము మ వస (ప్రాభీనకాలమందలి "పేరు 

పిస్థపురము, సముద్రగుప్తుడు దకీిణదేశమందు విజయ 

యాత్ర 'సలిపినప్పుడు ఇక్క_డ మహేంద్రుడు రాజ్య “మేలు 

చుండెను. వీమ్మట మాఠరవంళ రాజులును ఇక్కడనే రాజ్య 

మేలుచుండిరి®, 1186 నుండి 1801 వరకు ఈ (ప్రాంత 

మందు రాజ్యమేలిన వెలనాటి చోడులకు ఇదియే రాజధాని 

నగరము, 
లి రాజమహేంద్రవరము :--తూర్పు చాళుక్య రాజు 

రాజమహేౌం[ద్రుడు కట్టించిన నగరము, నాటినుండిన్ని తూర్పు 

చాళుక్య రాజ్యమునకు రాజధాని నగరము, కుళోత్తుంగ 

చోళ బేవుడు చోళ రాజ్యమునకు రాజయిన తర్వాత ఇది 

అతని మండలాధథిపతులకు ముఖ్యనగరమయినది. చోళ 

సామ్రాజ్యము కీణించుటకు మొదలుపెట్టగానే రాజ 

మెహేంద్రవరం తాలూకాలోని కోరుకొండ వద్ద ెడ్డరాజులు 

514 

తమ (ప్రభుత్వమును "నెలకొల్చుకొనిరి, వీరిలో అన్నల = 

శెడ్డి ప్రభుత్వము 1800 వరకు సాగినది. అప్పుడు కాకతీయ 

(ప్రతాపరుద్రుడు తెలుగు దేశములో బాలభాగము జయించి 

తన అధికారమును రాజమేం(దవర[ పొంత (ప్రదేశమందును 

వ్యాపింపజేసుకొ నెను, పిమ్మట కొండవీటిరెడ్ల ప్రభుత్వము 

వ్యాపీంచినది* వారిలో కుమారగిరి తన మరదియు, మంత్రియు 

అయిన కాటయ వేమారెడ్డిని రాజమ హాం. ద్రవరమున మండ 

లాధిపతిగా 1885 లో నిల్నెను. 1422 లో ఇతడు చనిపోయిన 

తర్వాత మరియొక 'ెడ్డివంశమునకు సంబంధించిన దొ ర్షారెడ్డి 

కుమారుడు అల్లారెడ్డి రాజమహేంద్రవరరాజ్యమును జయించి 

తన రాజవంశేమును స్థాపించెను. అంతకుముంటబే 1415= 

1417 లో అతని శాసనములు పాలకొల్లు పలివెల్వ దాకా 

రామములలో గలవు. వాటినిబట్టి చూడగా ఇతడు కాటయ 

చేమునికి మిత్రు డై నట్లును ఒరిస్సా (ప్రభువైన కపిలేంద్ర దేవు 

తోను, విజయనగరరాజుతోను కలిసి 

మహమ్మదీయనవీరుని ఓడించినట్లును పిమ్మట కొండవీటి 

రెడ్గను ఎదిరించి. తుదకు రాజమ హేం(ద్రవరరాజ్యమును 

జయించినట్లును కనపడుతున్న ది, 1458-1459 లో 

ఒరిస్సా కపిలేశ్వరుని మంత్రి రాజమ హేంద్రవర రాజ్యమేలం. 

అల్బాఖాన్ అను 

చుండెను. 1470-71 లో భామినీసుల్త్లానులు రాజమ 

వరమును ముట్టడించి పట్టుకొనిరి. ఆ కాలమందు ఈక 

నగరమును స్వాధీన పరచుకొనుటకు ఒరిస్సా గజపతులున్నుుూ 

భామినీసుల్తానులున్ను విజయనగరరాజులున్ను (ప్రయత్నిస్తూ 

ఉండీరి. అందుచేత ఒకప్పుడు వారు, ఒకప్పుడు వీరు ఈ 

నగరమును ఏలుచుండిరి. 1478 లో దీనిని విజయనగరము 

వారు పట్టుకొనిరి 1479-00 లో కులబర్ద మసహామ్ము 

దీయులు స్వాధీనపరచుకొనిరి, పిమ్మట ఇది ఒరిస్సా గజపతి 

యధికారమునకు లోబడినది, 1515 లో కృష్ణ చేవరాయలం 

(పతాపరుద్రగజపతిని పారదోలి రాజమహేం[ద్రవరమునం 

స్వాధీనపరచుకొ నెను, కృష్ణ చేవరాయలు చనిపోయిన తర్వాత 

విజయనగర సా(మాజ్యము శీణింపగాెనే (పతాపరుద్రుని 

తర్వాతి ఒరిస్సా రాజులు మరల ఈ జిల్లాలో తమ అధికాద 

మును వ్యాపింప జేసుకొనిరి. 1545 లో విజయనగరమువార 

ఒరిస్సా _ విద్యాధరరాజును హీం(దవరమునుండి 

పౌరదోలిరి, తుదకు 1571 లో ఇది గోల్కొండ నవా 

బుల పొలనములోనికివబ్చి ఈ జిల్లా చరిత్రలో చెప్పినట్లు 

మోగల్ సామ్రాజ్యమందలి డక్కన్ సుభాదారు అధికార 

"హీంద్ర 

రాజమహ్ 



మునకు లోబడి, (ఫెంచివారి చేతులలో పడి తుదకు ఆంగ్లో 

యుల (ప్రభుత్వములోనికి వచ్చియున్న ది, 

9, కోరుకొండ ;—రాజమహేం[దవరం తాలూకాలో, 

రాజమ హేం(ద్రవరమునకు ఈశాన్యదిక్కు_న 1l మెల్ల దూరాన 

కలదు. 1268 లో అన్న లకెడ్డి ఇక్కడ నొక కోట కట్టిం 

ఇచను. 1920-8 లో ఇది కాకతివంశ (ప్రతాపరుద్రుని అధి 

కారమందుం డెను, పిమ్మట కోన (కూన) శెడ్డితో మరియొక 

చెడ్డ రాజులరాజ్యము 1825 నుండి 1895 వరకును సాగినది, 

వీరిలో ముమ్మిడిరెడ్డీ యధికారము ఉ్నత్తరమున తుని వరకును 

వ్యాపించియుం డెను, 

4. బెండపూడి :--14ఉ వ శతాబ్దము (పారంభింపగానే 

కాకతీయ (ప్రతాపరు|ద్రుడు ఈ జిల్లాసైతము. జయించి 

నప్పుడు "పెద్ద మల్ల రాజు చిన్న మల్ల రాజు అనే ఇరువురు 

సోదరులను మండలాధిపతులుగా నియమించెను. వారు 

తుని తాలూకాలో ఈ బెండపూడి వద్ద నివాసమేర్చరచు 

కొని ఈ జిల్లా (ప్రదేశమును ఏలుచుండిరి, 

ర. గొల్లపోలు :--విశాఖపట్టణము జిల్లా చరిత్రలో చెప్పి 

నట్లు బొబ్బిలి యుధ్ధానంతరము విజయనగరపు .ఆనందరాజు 

(ఫెంచివారికి విరుద్దముగా ఆంగ్లేయులతో కలిసి కు టలు 

పన్నుటచేత ఆంగ్లేయ (ప్రభుత్వమువారు ఆశగలవార్సై, కర్నల్ ' 

ఫోర్లును విశాఖపట్టణమునకు పంపించినప్పుడు అతనికిని 

(ఫెంచి వారికిని మార్గములో పిఠాపురమునకు చేరువగానున్న 

ఈ గొల్లవోలు వద్ద యుద్దము జరిగినది. 9-12-1755.లో 

కర్నల్ ఫోట్డు పిఠాపురము (ప్రవేశించినప్పుడు (ఫ్రెంచివారు 

గొల్ల పోలులో విడిసియుండిరి, గనుక్క అప్పుడు జరిగిన 

యుద్ధము గొల్ల పోలు వద్ద జరిగినదని చెప్పుదురుగాని, వా స్ట 

వముగా యుద్ధము జరిగిన స్థలము చందు ర్చి (చం 

దురు) (గ్రానుము నంటియున్న ది. 

6. కాండూర్ :--ఇదియీ చెని 

(చందుర్రు) పిఠాపురమునకు ఈశాన్యదిక్కున 7 మైళ్ల 

దూరాన కలదు, చంద్నురు. విబేశీయుల నోట చాందూర్, 

కాందూర్ గా మారినది. మని ఇెప్పిన. యుద్ధము ఇక్కడనే 

జరిగినదిః 

7. పెద్దాపురముః=ఇచ్చట పొండవుల మెట్ట కలదు, 

అక్క_డ నొక గుహలో రాజమెహేీోరదవరము వరకును పోవు 

సొరంగము కలదట ! క 

చెప్పిన చందుర్తి 

పుణ్యకే త్రములు 

|. అన్నవరము:---"పెద్దాపురమునకు ఈళాన్యమందు 

25 మెళ్ళ దూరాన కలదు, ఇక్కడ సత్యనారాయణాలయ 

మున్నది. సంతానము లేనివారు ఈ బేవుని ఆరాధించి, 

"మొక్కుబడి చెల్లించిన యెడల 'సంతానవతు లగుదురన్న 

నమ్మకము కలదు. 

2, మూలపేటఃపీఠాప్రరమునకు తూర్వన 7 మెళ్ల 

దూరాన ఉన్నది. ఇక్కు_డ మొండిజ్యున్న దేవాలయము 

కలదు. ఒరిస్ఫారాజుల దండయాత్రల తర్వాత ఒరిస్సావారి 

సంపర్కము కలుగుట చేత నిర్మితే మైన దేవాలయము. ఆపాడ 

శుద్ద విదియ మొదలు ఏకాదశి వరకును రఫోత్సవము జరుగును. 

8. ధవశేశ్వరము:--రాజమ హీం(ద్రవరమునకు చేరువ 

ఇక్కడ (పాఛీనకాలములో నారదుడు 

కొంతకాల ముం డెననిన్ని, ఇక్క_డనున్న ధవళిగిరైపె జనార్షన 

స్వామి ఆలయము కట్టించెననిన్ని ఇక్కడి వారు చెప్పుదురు. 

ఈ భవళగిరి కొకప్రక్క_నున్న గువాలో సొరంగము కలదు, 

చానిగుండా కాశివరకును పోయే మార్లమున్న దట ! ఆ 

గుహలో సంతానగోపాలస్వామి విగ్రహము కలదు. సంతా 

నము లేనివారు ఈ గోపాలస్వామిని ఆరాధించిన సంతాన 

వంతు లగుదురన్న నమ్మకము కలదు. ఇక్క_డనున్న ఆంజ నే 

యాలయములోగల శెండు “పెద్ద రావిచెట్టు ఫూర్వము 

సీతారాములు నాటిన రావి మొక్కలకు సంబంధించినవేనట! 

ఈ కొండమిదనున్న పౌదము[ద్రలు సీతారాముల పొద 

ముద్రలే అందురు. పం(డెండేండ్ల కొకసారి ఇక్క_డ పున్క- 

రములకు సంబంధించిన ఉత్సవములు జరుగును, 

4. కోటిలింగాలు :—రాజమెహీం[దవరేమునకు చేరువ 

నున్న కోటిలింగాలను 101 శివాలయములను రాజరాజ 

నరేంద్రుడు (ప్రతిష్టించి కట్టించెనట. 

కాశీనుండి వచ్చిన య్మాత్రికులు ఈ కోటిలింగాల శేవు 

వద్ద తాము తెచ్చుకొన్న కాశీగంగ కొంత గోదావరిలో 

పోసి గోదావరినీరు కలుపు కొందురు. 

5, బిక్కవోలు :---(బిక్కవాన్ని పోలు బిక్క_ని(పోలు 

గా మారి బిక్క-_వో లయినది ; బికోో_లు అనికావచ్చును) 

రామచం|ద్రపురమునకు ఉత్తరమున. 9 మైళ్లు దూరముగా 

ఉన్నది, ఇక్కడ సుబ్బారాయుడి (సుబ్రహ్మణ్యస్వామి) 

ఆలయం కలదు, మార్షశిర కృష్ణ వికి ఉఊళ్ళవము జరుగును, 
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ఆంధ్రసర్వన్వము 

6. దాక్షొరామము :---(దత్రుని ఆరామము) రామచంద్ర 

పురము నక ఆగ్నేయ దిక్కున 4 మెళ్ళ దూరములో 

ఉన్నది. ఇక్కడ నే దమయజ్ఞము జరిగినదట. దత్వునివై 

తీవ్రమైన కోపము వచ్చుటచేత్క శివుడు తన స్వేదమునుండి 

వీరభద్రుని సృజించి, అతనిచేత దక్షుని చంపించెను. 

ఇక్కు_డి దేవాలయములలో గొప్పది == 

ఫీమేళ్ళరా లయము *—ాసు(బస్మాణ్యము తారకాసుటణ్ణి 

చంపినప్పుడు అతని మెడలోనున్న శివలింగము ముక్క 

లయి ర్ చోట్ల పడినది (1) కాకినాడ తాలూకాలోని 

సీమవరమందు (2) రామచంద్రపురం. తాలూకాలోని 

దాషమారామమందు (8) గుంటూరు జిల్లాలోని అమరావతి 

యందు, (4) పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పాలకొల్లు 

నందు (ర్) కుమారారామమందు. (ఎక్క_డిదో తెలియదు). 

ఈ దావౌరామమందలి చెరువు స ప్పగోదావరీజలము కల 

దట! ఇక్కడ వ్యాసుడు (ప్రతిస్థాచేసిన లింగము నాటిన రావి 
చెట్టు కలవు, ఈ పుణ్య క్నే త్రమనకు దకీణకాశి యందురు, 

ఈ స్థలము మహమ్మదీయులకును పవ్నిర్రస్థల మే ఇక్కడ 

సాధు సయ్యద్ పాఖాజీఆలియా ఘోరీ మసీదు కలవు, 

550 సంవత్సరముల (కిందట ఆతడు ఇక్కడ. ఉండేవాడట, 

ఒకసారి హీందువులకును అతనికిని ఎవరిదేవుని మాహాత్మ్య 

-సెక్కువో పోటీ పరీక్ష వచ్చినప్పుడు ఒక లింగమును 

అక్క_డి చెరువులో పడవేసి, ఎవరు తమమంత్రశ క్రి (ప్రభావ 

మున పెకి తెప్పించగలరో చూతమని పందెము వేసిరట, 

అప్పుడు హిందూవులలో ఎవరును "న్వెలేకపోయిరట, 
అతడు మాత్రము "స్టానట, 

7. గంగవరము :--రామ-చం(ద్రపురమునకు దత్నీణమున 

7 మైళ్ల దూరములో నున్నది. (పావీన కాలములో గంగా 

నది ఇక్కడికి "కాకి రూపమున వచ్చి టా పహాంస రూప 

మున ఎరిగిపోతూ ఉండేదట, 

8 కోటిపల్లి :--రామచంద్రపురమునకు దత్నీణమున 
సుమారు 10 మైళ్ళ దూరాన ఉన్నది. ఇక్క_డచేసిన మంచి 

కార్య మొక్క_టియెనా చాలును=కోటి ఫలమును ఇచ్చును 

గనుక కోటిఫలి అన్నపేరు వచ్చినదనిన్ని, అదే కోటిపల్లిగా 

మారినదనిన్ని అందురు, ఎంత ఘోరమైన పాపములు 

చేసినవాడై నా సశే ఈ పుణ్యస్థలమువకు వచ్చిన యెడల 

అతని పాపములు నళించును; గనుక్క ఇది మౌతృగమనాఘ్స 

"సారి స్నానము చేసిన వాలును, 

హోరి అనిన్నీ యెన్నుదురు. గుతుభార్యను గూడీన చం 

(ద్రుడు తన 'పాపవిముళ్లికె ఒక ఆలయమును కట్టించెనట, 

అదియే ఇక్కడి సోమేశ్వరాలయమట, అహల్యను మోస 

పుచ్చి కూడిన ఇంద్రుడు సైతము ఇక్కడ నే ఒక ఆలయము 

కట్టించెనట. అదియే ఇక్క_డి కోటీశ్వరాలయమట, ఇక్కడ 

శివరాత్రికి గొప్ప ఉత్సవము జరుగును. 12 సంవత్సరముల 

కొకసారి పువ్కు_ర-ఊతృవములు సైతేయు జరుగును, 
9.. రామఘట్టాలు :-ఇక్కు_డ నెక శివాలయముకలదు, 

రాములవారు, రావణుని చంపీనందువల్ల వచ్చిన పాపమును 

పరివారించుకొనుటశకై అనేక శివాలయములను కట్టించిరనిన్ని 

అందులో ఒకటి ఇక్కడి శివాలయమనిన్ని చెప్పుదురు, 

యా(త్రికులు చుట్టుపట్ల (గ్రామములనుండ్ ఇక్కడికి వచ్చి, 

మూఖమాసమందు ఆదివారస్నా నాలు చేస్తూఊందురు. 

ఇక్క_డ  నొకరాతిపలక-పె కనబడుతున్న పాదము[ద్రలు 

రామపాదముల ము[ద్రలని ఇక్కు_డవారి నమ్మకము, 

10. తిరుపతి వేంక చేశ్వరస్వామి ఆలయము := తుని 

తాలూకాలో తిరుపతి ఆగ్రహారమం దున్నది. చై (త్రమా'స 

ములో ర దినములు ఊత్సవము జరుగును. 

11. కేశనక్యురు :-- అమలాపురమునకు ఈశాన్యమున 

11 మెళ్ళ దూరమున నున్నది, ఇక్క_డి :చెరువులో ఒక్క. 

పాపములు నశించునన్న స 

నమ్మకము కాలామందికి కలదు, వ్యాసులవారు దాతా 

రామమును కాశీ అంతటి పుణ్య మ్యేత్రముగా చేయుటకు . 

చూడగా ఇక్కడ “ కాకి న కురు” అన్న ఆకాశవాణి 

శబ్దము వినబడినదట, అడే ేశనకురుగా మారినదట, 
12. కడలి కపోతేళ సరాలయము:రాజోలం(రాజవోలు) 

కు ఆగ్నేయ దిక్కున రికీ మెళ్ల దూరములో ఊన్నది. కడలి 
[గ్రామములో ఒక సాధువు కపోతరూపమున ఈశ్వరుని ఫూజి 

స్తూ ఉఊండుటచేత కపోతేళ్వరుడు అనే చేరున్న్యు కాదంబరి 

వారున్నుు 'కాశీఛట్ట్లవారున్ను, కటిక రెడ్డవారున్ను ఊండుట 

చేత ఈ స్థలమునకు కకఠారపంచకస స్థలమన్న శే పేరున్ను వచ్చిన 

వందురు. 

13. శివకోడు తం ఆ న్నేయదిక్కున ల్లి 

మెళ్ళ దూరమున గలదు. రాములవారు రావణుని చంపినందు 

వల్ల వచ్చిన పాపమును పరిహరించుకొనుటకు కట్టించిన కోటి 

శివాలయములలోను ఇక్ళొ_డ కట్టించిన శివాలయము కట్లు 

కడపటి దందురు. 
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14. భీమవరము := (కాకినాడ తాలూకాలోనిద్రి 

దడామారామము గురించి చెప్పినడానిలో ఇక్కడి వివ 

యముకలదు, ఇక్కడి ఫీమేశ్వరాలయమును బట్టి ఖీమ 

వరమన్న పీరు వచ్చినది, 

1 0 కోర గి ర ఫి ఆ, ర్ న్ ఇది (ఫనడు స్థలమగుటకు కారణము 

దీని (ప్రక్కనున్న మసకపల్లి (గ్రామము, ఈ (గ్రామమం. 
దున్న కోరంగినది అత్రిమహర్షి తెచ్చిన నదియట, సప్త 

సాగర యా(త్రచేసే యాత్రికులు ఆత్రేయ సాగరసంగమము 

కలదని ఇక్కడికి తప్పకుండ వత్తురు, ఇక్కడనే మాయా 
మృగవేపమున వచ్చిన మారీచుణ్ణి రాములవారు చంపిరని 

చెప్పుకొందురు. 

16. సర్చవరము : కాకినాడకు ఊత్తరమున కక్ మెళ్ళ 

దూరమున ఉన్నది ఇక్కడనే తకుకుడు పరికుత్తును 

కరచి చంపెనట. అందుచేతనే దీనికి 'సర్పవరమను "పీరు 

వచ్చినదట. అంతేకాక దీనికి నారదక్నేత్రమను “పేర 

సైతము గలదు. నారదుడు ఇక్క_డి గుండములందు ఒక 

దానిలో . మునిగి ఆడరూపము దాల్చి, మరి యొకదానిలో 

మునిగి . మరల పురుపరూపమును  పొంబెనట, 

నారదగుండము ; రెండవది ము _క్లిగుండము. 

మొదటిది 

17, అంతర్వేది :-రాజోలు 'తాలూకాలో వసిస్థగోదా 

వరీ ముఖమున నున్నది, 'సప్తసాగర యా(త్రాస్థలములలో ఇది 

కడపటిది 3 చాలా ముఖ్య మైనది, వసిస్టుని కోరిక నను 

సరించి విన్లువు రక్షవిలో-చనుని చంపిన స్థలము, _ లఖ్మీనర 
సింహస్వామి ఇక్కడ ఒక పుట్టలో ఉఊండిపోయెనట, _ ఒక 

గొల్ల వాని ఆవు ఈ పుట్టె, నిలిచి బాలహాపమున పైకి వన్తూ 

ఉండిన విష్ణువుకు పాలుకుడుపుతూ ఉండుట గొల్లవాడు 

కనిపెట్టిన తర్వాత ఆలయ నిర్మాణము జరిగినదని కథగా 

ఇప్పుకొందురు. (ప్రతి 'సంవత్సేరము మాఘమాసములో 

స్వామి కళ్యాణోత్సవము జరుగుచుండును, అప్పుడు సుమారు 

లక్షజనులు చూడవత్తుకు. ఈ కళ్యాణమందు కోనసీమ 

(శావిడులు "పండ్లికూతురు వంకవారుగా  గెరవము 

పొందుతూ ఉందురు, 

18. పట్టిసము :--(పాఠపట్టిసము కొత్త పట్టిసమ అని 

రెండు గ్రామాలు, అందులో పాత పట్టిసమే - ముఖ్య మైన 

పుణ్యమే త్రము) ఇది ఏజెన్సీ మన్య ప్రాంతములో చే పోల 

వరమునకు ద&ీణముగా మూడుమెళ్ల దూరాన గోదావరీనది 

కలదు. 

నా ‘2 > 

నడుమను ఒక రాతి దిబ్బ గానున్న లంకలో ఉన్నది, ఒకసారి 

యావద్భారత దేశ పర్వతాల మహాసభ జరిగినప్పుడు ఇక్కడి 

పట్టిసం కొండకూడా ఆ మహాసభకు వెళ్లిందట. గాని 

అక్కడ దీనికి ఆదరం జరగలేదు, అందుచేత ఈ పటిసం 
కొండ తిరిగివచ్చి ఘోర మైన తపస్సు చేసినదట. ma 

శివుడు దాని పట్టుదలకు భక్తికి మెచ్చి హిమాలయ పర్వత 

మును విడిచి ఈ పట్టిసం కొండపె కాపురముండడానికి 

వచ్చి ఇక్కడి వీరభ(దాలయంలో ఉన్నాడట | 

19. భద్రాచలము ఇది తూర్పు గోదావరిజిల్లా ఏజెన్సీ 

మధ్య (ప్ర దేశమందు గో దావరి ఒడ్డున ఊన్న పుణ్య క్నేత్రము 

(ప్రావీనకాలమందు రాములవారు సీతను రావణాసుర డెక్తు 
కొనిపోయిన తర్వాత ఆమెకె వెదకుతూ ఈ భద్రాచల 

ప్రాంతానికి వచ్చినపుడు ఇక్కడ భద్రుడనే ఒక పిద్ధు 
డుండేవాడట.  అశడు రాములవారిని సక్క_రించి అక్కడ 

కొన్నా ళ్లుండవల సినదని కోరగా "సీతను "తెచ్చుకొని 

వచ్చునప్పుడు అక్కడ కొన్నాళ్లు సీతతోకూడా ఊందునని 
చెప్పీ రాములువారు తమమాట (ప్రకారం వచ్చి అ సిద్ధునకు 

ముక్తి ఒసగిరట, ఆ భ(ద్రుడున్న కొండ గనుక ఆ (ప్రదేశ 

మునకు భ(ద్రాచలమను పేరు వచ్చినది. ఇక్కడ రాముల 

వారు వచ్చి ఉండిరి గనుక ఇది పుణ్య కే తమైనది, ఒక 

బైరాగి రాములవారి విగ్రహము క(ర్రపై చెక్కి ఒక చిన్న 
గుడి కట్టించి అందులో ఈ విగ్రహాన్ని పెట్టి (ప్రతిన్ధ చేసి 

నాడట. అవే (క్రమక్రమముగా భద్రాద్రి రామదేవాలయ 

ముగా వృద్ధిపొందినది, 1725 లో _నెజామ్ (ప్రభువు 

(తానీషా అని వాడుక) కొలువులో ఊండిన గోపన్న 

(రామదాసు) సర్కారు వైకము 6 లక్షలు కర్చుపెట్టి ఈ 

దేవాలయాన్ని వృద్ధిపరచి దీనికొక గోపురము కట్టించి, 

రాములవారికి లతమ్మణస్వామికి సీతాదేవికి అభరణాలు 

చేయించినట్లున్కు అందుకు నవాబు ఆగ్రహించి రామడాసును 

ఇరసాలలో “పెట్టించి హింసించినట్లును ఇతి వృ తము 

ఇరసాలలో ఉండి రామదాసు చని 

పోయినట్లు ఒక కథగలదు, అతడు చెరసాలలో బాధ 

పడుతూ ఉండగా రామలమ శైలులు నవాబుకు రాత్రి ఆతని 

పడకగదిలో (ప్రత్యక్షమై రామదాసు బాకీపడిన మొర్తం 

చెల్లించి రామదాసును చెరనుండి తప్పించినట్లు ఒక కథ చేశ 

మందు (ప్రచారము చెంది ఉన్నది. _ ెరనుండి విముక్తుడైన 

రామదాసు భ|చాచలమునకు వచ్చి భ(ద్రొది రామశతకము 
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భద్రాచలంలోని శ్రీరామ దేవాలయము. 

ద్రాడి కీర్తనలు రచించి దేవునిలో లీనమయిపోయి పరమ 
పదించినట్లు భక్తులు చెప్పుకొంటూ ఊంటారు, 

i. ig 

(శ్రిరామనవమికి భద్రాచలంలో గొప్ప ఉత్సవం జరు 

గుత్తూ ఉంటుంది, 

పశ్చిమ గోదావరి i సర. ఇ 

ఈ జిల్లా 1918 లో ఏర్పడినది. అంతకుముందు ఇడి 

కొంత కాలము గోదావరి జిల్లాలోను కొంతకాలము కృష్ణా 

జిల్లాలోను ఉండుటచేత దీనిచరి త్ర ఆ జిల్లాల చరిత్రల నను 

సరించి ఉన్నది; గనుక్క (ప్రత్యేకించి ఇక్కడ (వ్రాయనక్క_ర 

లేదు; ఆ జిల్లాల చరి తలచూచి తెలుసుకొనవచ్చును. 

చరిత్ర విపయమున (ప్రసిద్ధి కెక్కి_వ స్థలములగురించి ఇవ్పీ 

నప్పుడు ఈ జిల్లా చరిత్రకు సంబంధించిన విషయములు కొన్ని 

"తెలియ జేస్తున్నాము, 

ఈ జిల్లాలో చారిత్రక (ప్రఖ్యాతి గల స్థలములు = 

(1) ఏలూరు :---బది పూర్వము కొంతకాలము రెడ్డి 

రాజులకు ముఖ్యనగరముగా నుండెను, ఆ శెడ్డరాజూల 
జ 

కోట ఇప్పుడు శిథిలమై పోయినది. ఆ కోట ఏదిబ్బై 

నుండెనో ఆ దిబ్బమిదనే ఇప్పుడు తాలూకా కచేరీ పోలీస్” 

స్టేవన్సు మ్యునిసిపల్ హైన్మూ_ల్ కలవు, దీని వూర్వర్తి 

చరిత్ర పెదవేంగి చరిత్ర ననుసరించి యున్నది. 1480 సరికి 

ఉాత్తరమునుండి ఒరిస్సా రాజు నెన్యములున్ను వాయవ్యమూ 

నుండి ముసల్మాన్ (నెన్యములున్సు పడమటనుండి విజయ 

నగరంవారి ఎనిన్యములున్ను వస్తూ, ఏలూరు పరిసర (పాంత 

ములను తేమ అధికారములోనికి "తెచ్చుకొనుటకు యుజ్ల 
ములు చేస్తూ ఉండెను, 16వ శతాబ్బమున గోల్కాండ 

నవాబు అధికారమునకు ఏలూరు లోబడినది. ఆ పిమ్మట 

జిల్లా -దర్శిత్రరిలో చెప్పినట్టు ఈ (ప్రదేశమంతా మోగల్ 
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సా(మాజ్యములో చేరి దక్కన్ సుభాదాశైన నెజాం (పభు 

త్వమున నిలిచి తుదకు |బిటిహ్వారి ఆధీనమునకు వచ్చినది, 

(బిటిప్ (పభుత్వ మేర్చడ్డ తర్వాత ఏలూరు మొదట మచిలీ 

పట్టణం జిల్లాలో ఊండేది ; పిమ్మట 1859లో గోదావరి 

జిల్లాలో చేక్చినారు. ఇటీవల పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఏర్పడిన 

తర్వాత వీనికి ముఖ్య పట్టణ మైనది. 

(2) "పెదవేంగి :---కుబ్దవిష్ణువర్ధనుడు ఇక_డ నే 

తూర్వుచాళుక్యరాజ్యమును స్టాపించెను, అతని “కాలమునుండి 

రాజమెహీం(దుని కాలమునరకును (642-985), ఇదియే 

ఆ రాజ్యమునకు రాజధాని నగరము, తత్పూర్వము (275 

నుండి 450 వరకును) సాలంకాయనులు వేంగీప్రరమున 

రాజ్యము స్థాపించి పశ్చిమ గోదావరీ మండలమును పరిపా 

లించుచుండిరి, వీరుకట్టించిన సూర్య దేవాలయము ఇటీవల 

శిథిలమైనను నేటికిని వారికీ రికి చిహ్నాముగా నిల్చియున్న ది. 

ఈ సాళంకాయనరాజులలో విజయనందివర్శ్మ సూర్యవిష్షు 

ళ్ క్లూడేనిన్ని, ఇక్కడి విష్లు దేవాలయమునకు అ నేకముగా 

దానాలు చేసినవాడనిన్ని పదవేగి శాసనమువల్ల "తెలిసినది, 

సాలంకాయనుల తర్వాత విష్ణుకుండికులు (850-610) 

చేంగిలో (£60 నాటికి) రాజ్యము స్థాపించిరి, 

(3) . దెందులూరు :—(లెందులూరు) చేంగికి సమీపమున 

CUM అ "lS 

ఉన్నది. ఇక్కడ కొండమిద క్రీ వేంకట కేశర్వస్వామి 
ఆలయనుకలదు, అందుచేత దీనికి చిన్న తికపతియను 

"పేరు సై తము కలదు. 

(2) పెనుగొండ : తణుకు తాలూకాలో ఉన్నది. 

ఇక్కడ కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయము కలదు, 

ఇది వైశ్యులకు గొప్పపుణ్య క్నే త్రము, 

(3) తడికలపూడి : ఏలూరుకు ఈశాన్యంగా 14 మెళ్ల 

దూరాన ఉన్నది, ఇక్కడ (పొవీనకాలపు గం గేళ్వరస్వామి 

ఆలయం కలదు, ఇది ఫీమ్మలవారు కట్టించిన దంటారు. 

అందుచేత 

(£) బలివె :_ఏలూరు తాలూకాలో ఉన్నది, ఇక్కడ 

మహాశివరాత్రికి హేత్సవం జరుగుతుంరి= 

(5) కొండగనిజెర్ల :--- చింతలపూడి తాలూకాలో 

ఊన్నది ఇక్కడ శ్రీరామనవమికి ఉత్సవం జరుగుతుంది. 

చింతలపూడి, ధర్మాజీగూ డెములలో భ(చాచల యాతి 

కులకు తగిన సౌకర్యములు ఆకోగ్యశాఖవారు చేస్తూ 

ఉఊంటారుం 

(6) తేతలి (తణుకు తాలూకా) (శ్రీరామనవమికిన్ని 

మహాశివరా త్రికిన్ని ఉత్సవములు జరుగును. 

(7) తీ ప్తరు ఈ మూడు స్థలములలోను 
జ చని చెప్పిన విప ఫట్లణము, ఉన్నది. సైని చెప్పిన నా ముఖ్యపట్టణ ॥ (8) డక ముహాకివరా త్ర MOE 

(4) నరసాపురం ఇఎలూరుకు తూర్పు ఆ ప్ప (9) నత్తారామేళ్వరం న, 

ములుగా శరి మెళ దూరాన ఉన్నది, 1665లో ఇక్క 
క చేణుగోపాలసా(మి కల్నాణంకూడా 

డచ్వారు (ఒలందులు) ఇనుపకార్థూనా పెట్టుకున్నారు. దువులలో కణాగి లాల నాం 
_ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. 

1677 లో ఈ నరసాపురానికి ఉత్తర భాగాన ఉన్న మాడ 

పాలెం ఆంగ్లేయులు ఆక్రమించి ఒక కార్చానా “పెట్టు (10) నడుపూడి నరసాపురం తా॥[లో ఉన్ని, 

కొన్నారు. 1656 లో ((ఫెంచివారుకూడా ఒక కార్భనా (11) కొడమంచిలి (ఇక్కడ సుట్రన్మాణ్య వ్ర ఊక్సు 

ష్ 
(12) ఆచంట వం ఎక్కు_వగా జరుగును. 

పెట్టుకొ న్నారు. 

పుణ్యతమత్రములు సరసాపురంలో అంతన్వేది తీర్థమునకు తగిన యేర్చాట్లు 

(1) ద్వారకాతిరుమల =. ఏలూరు తాలూకాలో జరుగసను, 

కప జిలా చరిత 
రిట్ “ణి 

(పాలన కాలములో అదిమనివాసులయిన చెంచులు, 

యునాదులు కోదులు ఉండేవారు. తర్వాత (ద్రావిడులు 

చేరనారు. కీ శ, రెండవ శ్రతాజ్ఞమున అంధులు తమ 

రాజ్యమును ఈ జిల్లాలో వ్యాపింపజేసుకొని కృష్ణానదీతీరము 

లందు నగరములు నిర్మించుకొనిరి, 

వించినవారు గనుక బొద్దస్తాపముల్యు వై త్యములు ఆలయ 

బౌద్ద మతమును అవలం 

ములు ఇక్కు.చోట్ల -వలసీ యుం డెను, 'నాల్సివ శతాబ్దము 

నాటికి పల్లవరాజ్యమందు ఈ జిల్లా చేరియుం డెను, పిమ్మట 
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ఆంధి సర్వస్వము 
గ 

కొంతకాలము సాలంకాయనులు విష్ణుకుండినులు రాజ్య నుండి దిగుమతియగు చుండెను, * మార్కోపోలో ” ఈ పట్ట మ 

మేలిరి. ఏడవ శతాబ్దము నుండి 11వ శతాబ్దము వరకును ణమును చూచి దాని వై భవమును 'మెచ్చుకొ నెను, 

ఇది తూర్పు చాళుక్వరాజ్యమందున్ను పిమ్మట 17 వశతాబ్దము (2) నంగెగడ్డు :_దీని ప్రావీ పి నాసెగెట్ట, 

(ప్రారంభించిన వరకు వెల చోళరాజ్యమందున్ను ఉండేవారుః. "కాకతీయుల కాలమున ఇదియును గొ ప్ప ఓడళేవు. జయప 

పిమ్మట కొద్దికాలము మాత్రము కాకతీయులకు లోబడి 1825 నాయకుడు శాకతీయూణపతి -పీరను గణాపేశ్వరమను ఒక 

నుండి 14924 వరకు కొండవీటి శెడ్ల పరిసాలనమం దుండేను. (గ్రామమున్యు ఆలయమును ఇక్క_డ్డ కట్టించెను, 

ఆ పిమ్మట కటకపురి ఒరిస్సారాజ్యము -నేలుచుండిన కపీలేం 

(దదేవు, పురుషోత్తమ దేవు (ప్రతాపరు[ద్రగజపతి రాజులు 

ెల్లూరి వరకును తమ దండయా(తేలు సాగించి, తమ యధి 

“కారమును వ్యాపింప జేసుకొనుచుండిరి. 1516 ee 

కొండపల్లి లోనున్న దుర్షము ఒరిస్సారాజుల అధికారమం 
ర్) ఘంటసాల :-. ఇపూడిది దివి తాలూకాలో 2 

దుండిన (పడేశమందలి దతీణపు పొలిమేర దుర్గమై యుండెను, ( ) ఇబ్పు క 
9 పెద్ద (గామముగా మాత్రమే నిలిచియున్న ది, (ప్రాచీన 

కాలములో ఇదియొక "పెద్ద నగరము, అప్పుడు దానిపేరు 

(8) కోటూరు : ఇది మరియొక ఓడశేవు. బృహ 

త్చాలాయనులకు కి కొంతకాలము రాజధానిగా నుం డెను, 

(£) (శ్రీకాకుళము : పా ఇది పావీనాంధి రాజులకు 

మొట్ట మొదటి రాజధాని, 

వీమ్మట కృష్ణ చేవరాయల విజయమువలన ఒరిస్ఫారాజుల 

కారము ఉ తర 'సర్మా_రులనుండి తొల గిపోయినది గాని, అధి లర సర్క్మా_ కంటకనెల,  ఇదియును (పాచీన కాలపు ఓడ శేవులలో 
ఈ జిల్లా సైతము మరి కొంతకాలమునకు మోగల్ సామా 

bees me పేరు పొందినది, * టాలమో దీనిని = రశ జమందలి దక్షణ సుభాలోచేరి నైజాంవారి అధికారమునకు 
లీ ముగా పేర్కొని క్రీ ర్థించను. ఇక్కడనుండి ఈజిప్ట్ / రోమ్ లోబడినది, 1750 సరికి _సెంచివారును ఆంగ్లేయులును 

4 మొదలగు విదేశములకు మన దేశమునుండి కలు షా 
"దేశములో తమ పలుకుబడిన్ని అధికారమున్ను విస్తరింప Fe వ (ట్రీ 

ములు ఎగుముతియ నను, ఆ గ. 
'జేసుకొనుటకు ఒకరితో నొకరు పోటీగా బేశమందలి పరిపాల టు ష్. pe ఇక్క_డ 

కులతో కలిసి యుద్దములు సైతము _ జరుప్రుకొనుచుండిరి, తలల నౌణౌములతోపొాటు (క్రీ శ 2 వ శతాద్దినాటి. 
స్ట్ న గ్ల రోమన్" చక్రవర్హ రుల నాణెములు నైతము దొరుకుచుండును, 

_ ఉత్తర సర్కారులలో మొదట (ఫెంచివారి పలుకుబడియే sae ee /. 

ల మొదటి శతా చౌద్దన్తూహ పమొకటి ్న 
ఎర్కు_వయినది, (ఇంచి బుస్సీ నై జాముకుతో డుగా అతని గ బపు షర ఇక్క_జ్ నున్నది 

వద్దనే ఉండి అధికారము చెలాయించుచుండెను, మచిలీ 3 న్ మతా లీ దటిణ 'దెశములో మరి యెక్క 
| ను లేదు. ఇక శి పట్టణము (బందరు (ఫెంచివారికి ముఖ్యస్థానమై ఉండెను, . Sa కాదొనే ఆంధ్రుల శిల్సిచాతుర్యమును. కన 

॥ ద VK వి స్ శ్ ఫు, . 

పిమ్మట ఈ జిల్లా విశాఖపట్టణము జిల్లా మొదలయిన ఊత్తర ఎలా“ oi (గ్రవామకలదు, | చూ, పు pl జూవ్యా 
జ తా ‘ ఆ 

సర్కా_రుల జిల్లాలవలెనే 1762-1765 లో ఆంగ్లేయుల పరి “(+)” బి ర్నీయో మొదలయిన (ప్రాక్ ట్విపములకు ఈ సజ. . 

' పొలనములోనికి వచ్చినది. శెవునుండియే ఎక్కువగా ఆంధులు పోయి తమ నాగరికత 
శ వ్యాపింప చేసుకొంటూ ఉండిరి, తూర్చ్వ ఇాళుక్యరాజుల 

ఈ జిల్లాలో చారిత్రక _ప్రథ్యాతిగల స్థలములు :--- కాలములో సైతము ఇది గొప్పళేవు పట్టణముగానే 

(1) మోటుపల్లి :-- బాపట్లకు 6 మెళ్ల దూరమున ఉండెను, 18వ శతాబ్దము వరకును ఇది (ప్రఖ్యాతి పొంది 

ఉన్నది, మొదటి శతాబ్దమునుండి 15 వ శతాబ్బమువరకును యుండెను, 
(ప్రఖ్యాతిపొందిన ఓడశేవు. దీని ప్రాచీన నామము మోసల (6) కొండమూడి :--బందరు. "సమీపమున గలదు. 
పురము, ఈ ప్రదేశము కాకతీయ రాజ్యములో చేరియున్న ' ఇక్కడ (క్రీ శ. 275 నాటి బృహత్చాలాయనుల శాసనము 
ప్పుడు మంచి. ఉఊన్నతదళలో. ఉండెను. కర్పూరము దొరికినది 

ముత్యములు పన్నీరు దంతము కస్తూరి జవ్వాజి సుగంధ _ పృణ్యక్షేత్రములు := 

(ద్రవ్యములు మిరియములు, పట్టునూలు, రాగి సత్తు మొదల 1. చిలుకలపూడి 2-౯ బందరునకు మూడు మెళ్ల దూర 

యిన సామ గి ఈ శేవులో మన దేశమునకు డై సె దేశముల ములో నున్న ది, ఇక్కడ పాండురంగ దేవాలయము. 
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శ్చ 

ఒక భక్తుడు తబేకదీషతో (ప్రాక్థింపగా 'పోండు 
రంగడు ఇక్కడ వెల సెనట, 

దేవాలయము నిర్మించిరి, 

కలదు. 

ఆ వెంటనే ఒక "పెద్ద 

కొద్దికాలము (క్రిందట నుండీన్ని 

దీని ఆధిక్య మెక్కు_వయి పందరస్ట పురమందలి పాండురంగ 
దేవాలయముతో తులతూగతున్న ది, ఆహిఢశుద్ధ ఏకా 
దశినాడు ఇక్కడ గొప్ప ఉత్సవము జరుగును, 

2, మోపిదేవి క ఇక్కడ శ్ర) సు బ్రహ్మా ణ్యోళశ్టరా ల 

యము కలదు, . మార్షశిర శుద్ధపస్టికి ఉత్సవము జరుగును, 

శి, శ్రీకాకుళము "—ఇక్కు_డ (శీకాకోళ స్వామి (ఆంధ్ర 

విష్ణువు) 'ఆలయముగలదు. వైశాఖ పూర్ణిమనాడు స్వామి 

కల్యాణోత్సవము జరుగును. (క్రి కృష్ణ చేవరాయలు 11-2-1509 

లో ఇచ్చటికి వచ్చి స్వామిని 'సీవింపగా, స్వామి అతని స్వప్న 

మున (ప్రత్యకుమై విష్ణుచిత్తీయము (ఆముక్తమాల్యద) కథా 

వస్తువుగా ఎత్తుకొని ఆంధ్రప్రబంధము రచించవలసినదని 

కోరనట, స్వామియాజ్ఞ ననుసరించి అతడా (ప్రబంధమును 

రచించెను, 

4, కశ్లేవల్లి :దీని (ప్రావీన నామము కడలుపల్లి, కృష్ణా 

తీరమున గలదు, ఇందు నాగేశ్వరాలయమున్న ది, శివరాత్రికి 

గుంటూరు 

జిల్లా ఏర్పాటు :---దక్క_నులో రాజ్యము 

18 వ శతాబ్దములో ఏర్పడినప్పుడు సముద్రతీర మందున్న 

“తెలుగు (ప్రభుత్వమునకు 

లోబడినది. “పరిపాలన సౌకర్యములకోసము నైజాం ప్రభు 

త్వమువారు తమ రాజ్యములో సర్కారు లను పేరను మండ 

నిజాం 
(oe wn 

ప్రజే శమంతా నెజూం 
యనా న 

లము లేర్పరచి ఒకొక్క సర్కా_రు ఒకొక్క అధికారి 

పాలన మందుంచిరి. ఉత్తర సర్మా_రులనేవి ఈవిధముగా 

ఏర్పడినవి. "నేడు తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి 

కృష్ణు గుంటూరు అనే నాలుగు జిల్లాలున్ను నైజాం 

(ప్రభుత్వమున్న "కాలములో రాజమ హేెం(దవరము సర్కారు 

మచిలీపట్టణము (బందరు) సర్కా_రు; గుంటూరు సర్కారు 

అని మూడు సర్కాారుల [క్రింద ఉండెను, 

రులు అం'గ్లేయుల అధికారములోనికి వచ్చినకర్యాత సై సె తము 

ఈ యేర్చాకే కొంతకాలము నిలికినది 15059 లో _ఫైని 

చెప్పిన మూడు సర్కారులున్నుు కృష్ణో జిల్లాణి గోదావరి జిల్
లా 
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గొప్ప ఉత్సవము జరుగును, "వేలకొలది య్మాతికులు 

వత్తురు, దీనికి దజీణకాళి యను నామాంతరము నె తముగలదు, 

5, ఘంటసాల :--ఇక్క_డనున్న "కాలభైరవ సరస్వతి 

విగ్రహముల శిల్పము మొహంజదారొ శిల్పమును బోలి 

యున్నది. రసింహస్వామి విగ్రహము బాలా అందముగా 

నుండును, _ బౌద్దుల స్తూపము పాలరాతి విగ్రహములును 
గలవు. ఇక్కడి సరస్వతీ విగ్రహము ఆంధ్రుల శిల్పి 

ఛాతుర్యమును "తెలియజేయును (చూ, ము 113). 

6. హంసలదీవి :_దీనిానే తీవేణీ సాగర సంగమమని 
సైతే మందురు. మాఖపౌర్ష మికి "పెద్ద ఉత్సవము జరుగును, 

ఇక్కు_డ క త్హివెంటటి వేంకటాచలముగారు" గోపాలస్వామి 

ఆలయమును కట్టించినారు. కాసుల పురుషోత్తమకవి 

హంసలదీవిగోషాలశతకము రచించెను, 

7. విశ్వనాథ పల్లి :-- ఇక్కడ నాంచారమ్మగుడి కలదు, 

ఫాల్దుణశుద్ద పౌర్లమినాడు 

weds శ్రీ్ 

"పెద్ద ఉత్సవము జరుగును, 

టా చెల్లించుటకు జను ల నేక 

ముగావచ్చి కోళ్ళు గొ స్రైలు దున్నలు “మొదలయిన జంతు 

వులను బలిగా ఇస్తూఉంటారు. 

జిలా చరిత 
౧౧ నో 

అనే శెండు జిల్లాలుగా ఆం్లైయప్రభుత్వమువా శేర్చరచి 

నారు. కృష్ణ జిల్లాలో ఈ గుంటూరు జిల్లాచేరియుం డెను, 

ఆ పిమ్మట చుని చెప్పిన నాలుగు జిల్లాలున్ను ఏర్పడినవి. 

చరిత్ర 

గుంటూరు జిల్లా చరిత్ర కొంతవరకును కృష్ణా జిల్లా చరిత్ర 

వలెనే సాగినది, అందుచేత ఈ జిల్లాకు విశిస్ట్రమెన చరిత్ర 

విషయముల నే ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాము, ఆదిమ 

నివాసులలో చెంచులు ఎటజుకులు మాత్రమేకాక నాగులు 

సైతము ఈ జిల్లాలో ఉండేవారు. నాగులే రనేపే ఈ 

నాగులనుండే వచ్చినది. మొదటి మూడు శ్రతాబ్ల్రముల 

కాలములోను ఆంధ్రులు తర్వాత కొన్నాళ్లు పల్లవులు 

(240-340), ఇత్వొకులు (250-840), కొద్దికాలము బృవా 

'తాలాయనులు (275), విష్ణుకుండినులు (350-610) తమ 

(పభుత్వమును ఈ జిల్లాలో సై తము వ్యాపింపజేసుకొనిరి 

ఎ శ్ర, 620 నుండి 1080 వరకును తూర్ఫు ఛాళుక్యులును 
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ఆంధిసర్వస్వము 

1080 నుండి 1280 వరకును చోళులున్కు పిమ్మట 1826 వర 

కను కాకతీయులును తమ (ప్రభుత్వ మిక్కు_డ సైతము 

సాగించిరి, పీమ్మట ఈ జలాల్లో కొండవీటి (ప్రదేశమున 

రెడ్డరాజ్య ముదయించి సె జిల్లాలకు సైతము వ్యాపించినది, 

సోలయ వేమారెడ్డితో 1828 లో (ప్రారంభమైన శెడ్లరాజ్యము 

రా-దవేమాకె్డి (1424-1427) నాటివరకును-ఒక నూరేండ్లు 

సాగినది, 

కొండవీటి రెడ్డి రాజులలో అనేకులు విద్యను కవిత్వ 

మును కళలను పోషించిరి® అందులో కొందరికి ఆంధ్ర 

సంస్కృతీ భాహలందు ఎక్కువ పాండిత్యము సైతము, 

ఈం డెను, కుమారగిరి రెడ్డికి (1882-1895) సంస్కృత 

భాసా పాండిత్యము ఎక్కు_వగానుం డను. అతని మరది 

"కాటయ వేమరెడ్డి మహాకవి నాటకముల 

మూడింటికిన్లి కుమారగ్గిరిరాజీయ మనే క వ్యాఖ్య రచిం 

ను. “పెదకోమటి వేమారెడ్డికి గల సంస్కృతే ఛాపా పొండి 

త్యము నుప్రసిద్ధమసటచేత. అతడు సర్వజ్ఞ చక్రవర్తి ” 

యను విరదము వహించినవాడు, తక వ (గ్రంథములు 

రచించెను. అందులో అమరు శతీకమునకు వ్యాఖ్యమైన 

శృంగారదీపీకు సాహిత్య చింతామణి ముఖ్య మైనవి. ॥ గద్య 

కవిసార్వభౌము * డను బిరదమువహించిన వామనభట్ట బాణ 

కవి అతని ఆస్థానమున విద్వాంసుడుగానుండ్కి "వేమభూపాల 

చరిత్ర మొదలయిన (గ్రంథములను రచించెను ఈ పెద 

కోమటి "వేమారెడ్డి ఆస్థానమునం బే విద్యాధికారిగాను 

కవీశ్వరుడుగాను ఉండిన (శ్రీనాథుడు తెలుగు (ప్రబంథములేకాక 

సంస్కృత భాహలో సైతేము ఊత్కృష్టములయిన (గ్రంథ 

ములను రచించెను, 

కాళిదాస 

1360-14582 ఈ కాలములో వాయవ్య దిక్కు..నుండి 

గోల్లూ_౦డ నవాబులున్నుు ఈశాన్యమునుండి ఒరిస్ఫారాజు 

లున్ను ఈ జిల్లాకు దండెత్తి వచ్చుచుండిరి, 1516 సరికి 

విజయనగరపు కృష్ణ దేవరాయలు కొండవీటి రాజ్యమును 

1586 సరికి నల్లకొండ, కొండవీడు దుర్తములు 

పిమ్మట ఈ జిలా 
Gs ౧0౧ 

'మోగల్ 

జయించెను. 

గో లా్క్కాండ కుతుబ్సాకు లోబడినవి, 

సైతము గోల్కొండ నవాబులకు లోబడి, 

సా(మాజ్యములో చేరి పిమ్మట నైజాం రాజ్యమందుండి, 

(_ఫంచిచాక అధికారమునకు కొద్దికాలములో బడి, తుదకు 

1770 సరికి ఆంగ్లేయుల ne వచ్చినది, లా 
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గుంటూరు జతలో ఛరుపోందిన స్థలములు, 

చరిత్ర విషయమున టప్రనిద్ధిపొందినవి == 

(1) అమరావతి :ఇది గుంటూరు నగరమునకు ఉత్తర 

మున 'ససళ్తెనపల్లి తాలూకాలో 20 మైళ్ల దూరముగా కృష్ణానడె 

యొడ్డున ఊన్న ది. ఆం|ధరాజ్య మ్ (ప్రదేశమున విస్తరించి 

యున్న కాలములో, అనగా (క్రీస్తు శకము రెండవ శతాబ్ద 

ములో గొప్ప పట్టణమె యుండెను. ఆ కాలమున బొడ్డు 

లయిన ఆంధ్రులు నిర్మించిన "పెద్ద పెద్ద కట్టడములలో కొన్ని 

“నేటికిని కనబడుతున్న వి. అప్పటి బౌద్దస్తూపములలోో 

ఇక్క_డ కట్టించిన స్తూపము కడు పెద్దది, ' 

(2) ధరణికోట ;---అమరావతికి సమాపమం బే పడముకికి 

వైపున వున్నది, వూర్వ కాలమున ఇది ధాన్యక టకమనోమా 

"చేరను ఆం[ధరాజులకు రాజధాని నగరమై ఉండెను, పీమ్మతీ3 

కోట రాజులకును రాజధానిగ నుండెను. ఆ పిమ్మట దీని 

వైభవము శీణించినది నగరము 'పాడయినది. 

(3) బెల్లంకొండ ;---స-ల్తెనపల్లి తాలూకాలో గుంటూరు 

మాచెర్ల వైలుమార్టమున ఉన్నది. 1516 సరికి కొండపల్లి 

ఒరిస్సా గజపతుల ద&ీణపు పొలిమేర దుర్షమయి ఉన్నప్పుడూ 

బెల్లంకొండ సీ నీతాపతిరాజు వశ మెయుం'డెను. అతడు ఒరిస 

జపత లకోతోబడీ వరంగల్ ) కమ్మం మెట్ట దుర్షములు ఎనసైతేమం 

స్వాధీనము చేసుకొనియుండెను. అప్పుడు కుతుబొపాకుణూ 

నీతాపతి రాజుకును యుద్ధము జరిగినది, నీతాపతిరాజూ 

రడ కమ్మం మెట్టకు పారిపోయెను. "బెల్లంకొండ కుతుబ్ షినా 

స్వాధీనపరచుకొ-నెను, వీతాపతిరాజు అంతటితో ఊరుకొనక' 

చుట్టు పక్క_లనున్న హీందూనాయకుల సాహాయ్యముపొంణి 

కుతుబ్ పాను ఎదిరించెను, కమ్మం మెట్టలో యుద్ద మైనణి = 

అందును మహమ్మదీయుల కే విజయము కలిగినది. పిమ్మతుూ 

సీతాపతిరాజు కొండపళ్లెకు పారిపోయెను. అక్కడి ఒరిస్సా 

గజపతి విజయనాధదేవురాజు కొడుకైన రామచం[దడేజు 

ఊండెను. అతని సాహాయ్యము పొంది కుతుబాతో్ 

యుద్ధము సాగించెనుం పాలంచెన్నూరు (= పెనుకంచిపోలంసె 

వద్దయుద్దము జరిగినది, అక్క_డను మహమ్మదీయులే గలిచిరి. 

కుతుబ్షా అధికారము  గోదావరివరకునూ 

వ్యాపించినది. 1586 సరికి నల్లకొండ్క కొండవిడు ద్శుహ్హ 

ములు సైతము మహవమ్మదీయులకు పూరా స్వాధీనవంం: 

౧ 

దానివలన 

లయినవి, 



(ఓ) పల్నాడు తౌలూకాలో పల్నాటీ “వీర చరిత్రకు 

సంబంధించిన (గ్రామములు గురిజాల మాచర్ల, కాళిెంపూడి 

"మొదలగునవి కలవు, 

గోలి 2--కృష్ణానదీతీరమున ఉన్నది, ఇక్కడ (ప్రాచీన 
శిల్పము లెక్కు_వగా దొరికినవి, 

ఇక్కడ (ప్రొవీనకాలపు బౌద్ధ విగ్రహాములున్ను కొండల _ 

యందు గుహలును కలవు, 

పుణ్యక్షేత్రములు వా 

1. మంగళగిరి :--గుంటూరు తాలూకాలో ఉన్నది, 

ఇక్క_డ మంగళొ(ద్రియను కొండమిదను 'పానకాలరాయని 

చదేవాలయమున్ను, కొండదిగువను నృసింహస్వామి ఆలయ 

మున్ను కలవు. 

2, క్రోసూరు :--సత్తెనపల్లి తాలూకాలో ఉన్నది, 
ఇక్కడ ఒక చిన్న కొండమోదను విష్ణుదేవాలయమున్నది, 

8. అమరావతి:--ఇచ్చట (క్రాంచగిరివై ఒక గొప్ప శివాల 
యమున్న ది, ఆ శివలింగమునకు అమ శేళ్ళ్యరస్వామి యని పేరు, 

శ, అమీకాబాద :---సత్తెనపల్లి తాలూకాలో ఉన్నది. 

ఇక్కడి గుట్టలమోద చేవాలయము ల నేకముగా కలవు, 

అందు రాతి సంభములమోదను రాతిగోడలమోదను పురాణకథ 

లకు సంబంధించిన చిత్రములు అనేకముగా చెక్కియున్నారు 

నెలూరు 
జలే వా 

ఇతర జిల్లాలవలెనే ఈ జిల్లాలో సైతము (ప్రాచీన కాల 

మందు ఏనాదులు ఎబురులు చెంచులు “మొదలయిన ఆదిను 

నివాసులు మెండుగా ఉండేవారు, ఈ జిల్లా (పావీన 

చరిత్ర విషయములు స్పష్టముగా కాలనిర్జ యముచేసి చెప్పు 

టకు తగిన ఆధారములు లేవుగాని, "తెలిసినంతమట్టుకు 

(ప్రాచీన పల్గవరాజ్యము (శీ వ 225-840) ఈ జిల్లాలో 

నైతేము కొంతవరకు వ్యావీంచినదని'చెప్పవచ్చును,
 కొంతకాలం 

పిమ్మట ఆం(ధ్ర చోళరాజులు ఈ (ప్రదేశమును స్వాధీనము 

కోటుకొనీరి, అప్పుడీ (ప్రబేశమునకు పాకనాడని పేరు, 

21 వ శతాబ్దములో చోళరాజులకు కప్పముబెల్లిస్తూ "నెల్టూరు 

జిలాలో రాజ్యమేలుచుండిన మీకుంటిరాజు తన దేశమునకు 

దం జె త్తివచ్చిన బాళుక్యులను పారదోలను, 18వ శతాబ్ద సే చేయుటవల్ల ఇెల్లారు జిల్లాపై 

523 

జిలా చరిత 
౧ నో 

ఆర్మధ్ర జీల్లాల చర్మిత 

కోటప్పకొండ పైని కోటీశ్వరాలయము 

5, కోటప్పకొండ :--కోటీశ్వరాలయముకలదు. ఇక్కడ 

శివర్శాత్రికి గొప్ప (ప్రభల మహోత్సవము జరుగును, 

6. కోట్లారు :=ఇదిన్ని సత్తెనపల్లి తాలూకాలో నే 

ఉన్న ది. ఇక్క_డ (ప్రసిద్ధిపాందిన హనుమంతుని విగ్రహము 

“లదు, 
mn 

7. చేజెర్ల :--వూర్వము శిబిచక్రవర్డి డేగకు తన తోడే 

లోని మాంసము కోసిఇచ్చిన స్థలమని (ప్రతీతి, ఇక్కడ 

కపో తేశ్వరస్వామి ఆలయమున్న ది, 
8. చేటోలు :--ఇక్క_డ నాలుగు ముఖములుగల (బ్రహ్మా 

జేవుని ఆలయమున్న ది. శివర్యాత్రికి గొప్ప ఊర్సవమాజరుగును 

9, పొన్నూరు :-- భావనారాయణస్యామి ఆలయ 

ములో "నెల్లూరి జిల్లాయందలి దతీణ భాగమున నూర్యవం! 

రాజయిన మనుమసిద్ధి రాజ్యమేలుచుం డేను. అరని ఆ 

మున తిక్కనసోమయాజి మం(త్రిగానుం డేను, ఇతడ 

కాకతీయ గణపతి రాజునకు (1190-1256) సమశకాలికు 

మనుమసిద్ధిని అతని జై రంలయ న అక్క_న బయ్యనలా రా 

మునుండి తొలగించినప్పుడు, తిక్కు_నసోమయాజి ఓరుగంటి: 

పోయ్యి తన (ప్రభువును మరల రాజపదవియం దుంచుక 

తగిన సహాయ్యము చేయవలసీనదని గణపతి రాజును 

కొనెను అతని కోరిక (ప్రకారము గణపతిరాజు 

సైన్యముతో వెడలి అక్కున బయ్యనలను పొరదోల్కి మను 

సిద్ధికి మరల రాజ్యము లభ్గించునట్లు తోడుపడెను ఇ 
గ 

సైతము కాకతీయ రాజు 



ఆంధ్రసర్వస్వము 

యధికారము చెల్లుచుండిను  ఢీల్లీసుల్తానుల దండేయాశ్రల 
వలన కాకతీయ సామ్రాజ్యమునళించిన తర్వాత గుంటూరు 

జిల్లాలో కొండవీటి సీమ వెలసీన శెడ్లరాజ్యము (1828-1427) 

(ప్రబలినది, "నెల్లూరు జిల్లాలో వాలా భాగము సైలేము రెడ్డ 

రాజుల అధికారమునకు లోబడినది, ఇంతకు పూర్వమే శేచెర్ల 

చెవిశెడ్డిన్ని అతని వంశమువారున్ను వెంకటగిరిలో రాజ్య 

"మేర్చరచుకొని ర, ఇవిరెడ్డి రాజ్య 'మేర్చడుటకున్ను రేచెర్ల 

అనేపేరు కలియుటకున్ను ఒక కథ ఆశాటనుండిన్ని అను 

(శ్రుతంగా వస్తూడాన్న ది, చెవిశెడ్డి అనమగల్లు అనే [గ్రామంలో 

ఒకరైతు .భూమి దున్నుతుండగా ఒకచోట 9 లతల 

రూపాయలు విలువగల నిశేపషమున్ను , ఒక రాగి పట్టాశాసన 

మున్ను దొరికినవి, ఇవి ఎవరికి దొరుకునో వారు నరబలి 

ఇచ్చి ఆ ధనము వాడుకోవలెననిన్ని అట్టు చేసినయెడల 

సంపన్ను లగుదురనిన్ని ఆ శాసనములో ఉన్నది. అప్పుడా 

రై తువద్దనున్న సేవకుడు రేచెర్ల అనువాడు శెండు పరతులకు 

చెవిడ్డి ఒడబడినయిడల తానేబలియగుకికు ఒడబడుదునని 

చిప్పెనట. చెవిెడ్డన్ని అతని సంకేతివారున్ను శేచెర్ల అనే 

పేరు తమ ఇంటిపేరుగా "పెట్టుకోవలెననిన్నిి రెడ్డి 'సంత తివారు 

తమఇంట "పెండ్లి కార్యము తల పెట్టినప్పుడు శేచెర్ల కులము 
వారిలో ఒకరికి "పెండ్లి చేయకుండా తమ ఇంటి"పెండ్లి పని జరి 

సించకూడదనిన్ని ఆ సేవకుడుకోశెను, చెవిరెడ్డి అందుకు సమ్మ 

తించగా శేచెర్గ బలియరమ్యెను. కాకతీయరాజుల అధికారము 

చెల్లినన్నాళ్లు చెవిరెడ్డి సంతేతి నాయకులు కాకతీయులకు 

కప్పము వెల్లిస్తూ ఉండిరి, 

ఒరిస్సా (ప్రతాపరుద్రగజపతి 15 వ శతాబ్దము (ప్రారం 

భించిన సరికి ఉదయగిరివరకును తన రాజ్యాధి కారము 
హ్యాపీంప  జేసుకొనెను, పిమ్మట కొద్దికాలమునకే వీజయ 

నగరపు కృష్ణ దేవరాయలు (పతాపుని ఉదయ గిరికోట ముట్ట 

డించి. అతని సేనలను పారదోలెను, అప్పటనుండిన్ని 
కొంతకోలము ఈ జిల్లా విజయనగరమువారి అధికారమునకో 

లోబడీ యుండెను. తల్లికోట యుద్దములో విజయనగరము 
వారు వూర్షిగా షడిపోవుటవలన ఈ జిల్లా. సైతము 
గోల్లూ_ం౦డనవాబుల అధికారమునకో లోనె నెనది. 

నెల్లూరు జిల్లాలో నే వేరుపొందిన సలములు 

ఈ జిల్లాలో చోరిత్రక (ప్రనిద్ధీపొందినవి :___ 
(1) శ్రీహరికోట :---బది ఒక ద్వీపము, ఆదిమనీవాసు 

లైన ఏనాదులకు మాలృస్టానము. ళా 

(2) ఉదయగిరి 1.--కావలీ వై శ్వేస్టేహనుకు పడేమట 
50 మైళ్ల దూరాన ఉన్నది, ఒరిస్బా రాజులలో (ప్రతాప 

ర్మ ద్రగజపత్కి 15 వ శతాబ్రాంతేము'సరికి తన ఆధికారమును 

ఉదయగిరివరకును వ్యాపింపజేసుకొన్సి ఇక్క_డ దుర్చమును 

నిలబెట్టుకొనెను. పిమ్మట కొద్ది కాలమున కే కృష్ణ దేవరా 

యలు (ప్రతాపరుద్రుని సేనలను పారదోల్సి ఉదయ?రి,. 

జయించి తన అధికారమును నెలకొల్పెను. 

(8) పడుగుపాడు నెల్లూరు పట్టణమునకు ఈశాన్య 

మున ఉన్నది, కుమ్మరి మొల్ల జన్మించి, నివసించిన ఊరు 

(£) కందుకూరు —పల్లవ శివస్క_ం౦దవర్శ్మ కాంచీపురముూ 

నుండీ (పకటించిన తామశాసనములలో ఒకటి ఈ (గ్రామ 

ములో దొరికినది, (చూ, ఫు . 12) 

పుణ్యకే త్రములు _ 

1. నెల్లూరు "జిల్లా ముఖ్యపట్టణము 3 పినాకినీ తీర 

మున ఊన్న ది. నదికి "సమీపముగా శ్రిరంగనాయకుల 

"దేవాలయము కలదు, 

లి, మూలస్థానేశ్వర దేవాలయము: గెల్లూరిలో నెర్చతి 

మూల నున్నది, ఆ 

"తీ, జొన్నవాడ : నెల్లూరికి 8 మళ దూరాన 

ఊన్న ది, కామాక్షమ్మ ఆలయము గలదు. 

4. నరసింహులకొండ :___ నెల్లూరికి మిపమున నే 

ఇక్కడ నరసింహస్వామి దేవాలయము కలదుః 

ఇదిగాక * 'పెంచలికోని అనే నరసీంహా కె త్రము సైతము 

కలదు, 

ర్. బుచ్చిరెడ్డిపాలెము :ఇచ్చట ఒక “పెద్ద జేవాలయ 
మున్నది, 

6. తిరుముడికొండ : — అహోబల 

ఆలయము క్రీ శ 1485 లో కట్టినది-కలదు. 

7. సోమనీల్ల (ఆత్మకూరు తాలూక్సా. సోమేశ్ళి 
రాలయమున (బ్రహ్మోత్సవము "వ్ర, జూకొ మాసముల నడుమ 

జరుగుతుంది, 

8. కోటీశ్వరస్వోమి ఆలయం: - -(ఆళ్మహరు తాలరూ క్యా 
కోటరాజులకు కోటీశ్వరుడు (ప్రక్యక్నమైనప్పుడు కట్టినదటం 

న్నది 6 

నరసింహాస్వామి 

9, కలువాయ := (ఆత్మకూరు తాలూకా) చెన్ను 

శేళ్టరస్యామి ఆలయము గలదు. 

10. ననిరి : వరదరాజస్వామి ఆలయము ; చోళ 

రాజులు కట్టించినీది కలదు, 
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గప 

జీల్లాచరీత్ర *_చర్మిత్రేకందని (ప్రావీన కాలమునాటి 
చిన్నచిన్న రాతి గుహలు జిల్లా అంతటను అక్కడక్కడ 

అెనేకముగా కనబడుతున్న వి. వీటిని పాండవుల గుడులు 

అని అంటారుగాన్కి వా _స్తవముగా ఇవి ప్రావీనకాలమందు 

మనుష్యులు నివసించిన ఇండ్లయి యుండును, పల్లవుల నాటి 

వరకును ఈ జిల్లా చర్మిత్ర మనకు తెలియదు. (క్రీ శః 

225-680 లో పల్లవులు రాయలసీమ జిల్లాలోను చిత్తూరు 

చెంగల్ పట్టు, “నెల్లూరు. గుంటూరు జిల్లాలలోను (పబలి 

యుండిరి. మొదట అదోన్సి తర్వాత కంచి (కాంచీపురము-= 

కాంజీవరము) ఈ రాజ్యమునకు రాజధాని, ఆ కాలమున 

కడపజిల్లా పల్లవుల రాజ్యములో చేరియుం డెను, వింధ్య 

పర్వతములకు దతీణమున ఇాళుక్య రాజ్యము వ్యాపించి 

యుం డేను. పల్లవులును చాళుక్యులును తేమ రాజ్యములను 

దేశములో ఎక్కు_వగా వ్యాపింపజేసుకొనుటకు (ప్రయత్నిం 

చుచు ఒకరితోనొకరు కలహించుచుండిరి, ₹0డు రాజ్య 

ముల వారికిని యుద్ధములు జరుగుచుం డెను, అట్టి యుద్ద 

ములలో ఒకటి జమ్మలమడుగు తాలూకాలో "పెద్దముడి 

యము వద్ద చాళుక్య విజయాదిత్యునకున్వు త్రిలోచన పల్లవ 

పకును జరిగినది. ఆ యుద్దములో చాళుక్యులకు విజయము 

కలిగినను కడప జిల్లా చాళుక్య ల వశము కాలేదు. 

పల్లవుల తర్వాశ కడపజిల్లా చి చోళరాజ్యములో చేరినది, 

7 వ శతాబ్దములో మన 'జేశమనకువచ్చిన హ్వాన్ త్సాంగ్ అను 

వీనాయా శ్రికుడు రచించిన (గ్రంథములో “మూల్యరాజ్య” మని 

చెప్పినది 'చోళరాజ్యము, అందు కడప్క కర్నూలు అనంత 

పురంజిల్లాలలో పక్క భాగములు చేరియుండెను. 9 వశతా 

బ్రము అంతేమయినసరికి కడపజిల్లా 

తో ఊ_క్తరభాగము ee పరిపొలనములో 

ఉన్నట్లు కడ బడుతుంది రాష్ట్రకూట రాజ్య మేలుచుండిన 

రాజులలో మూడవ కృష్ణరాజు రాజ్యమేలుచుండిన కాల 

మందు-అనగా క్రీ శ 940 నుండి 956 వరకు కడప 

జిల్లాలో తూరు భాగము తప్ప తక్కిన జిల్లా అంతా 

లాష్ట్రికూటరాజుల “పరిపాలనములో నుం డేను, 'పం(డెండవ 

శతాబ్దములో ఈ జిల్లా మరల na వశేమయినదిః 

నెల్లూరు కడప్క కర్నూలు జిల్లాలంగీల చ వోళరాజ్య భోగము 

చలుచుండిన చోళరాజులకు ెలుగుచోటేలని పేరు, 

అంతా కాకపోయినా 

జీలా చరిత 
న్్ నో 

ఇందులో పడమటనున్న కడప, కర్నూలు జిల్లాలకు మేర్ 
(ఎగువ) పాకచాద్కు నెలూరు జిల్లాకు పాకనాడు 

తూర్పుతీర ప్ర దేశమునకు. కీర్ (దిగువ) పాకనాడు అని 

ఆనాటి పేళ్లు, పిమ్మట 18 వ శతాబ్దములో కాకతీయులు 

కడప జిల్లాలో (ప్రవేశించి పడమటి భాగము కొంత మధ్య 

భాగము కొంత స్వాధీన పరచుకొన్నారు. మరికొద్ది కాల 

మునకే పోయ్సలారాజులు రాయచోటి తాలూకా తప్ప 

తక్క్న జిల్లా ఆంతా తమ ఏలుబడిలోనికి తెచ్చుకొన్నారు. 

గాని మరికొద్ది “కాలములోనే మాళిక్కాఫురు . దండ 

యాత్రలు జరిగినవి, దతీణ దేశమందలి వాలా (ప్రదేశ 

ములతోపాటు కడపజిల్లా సైతము మనామ్మదీయులకు వశ 

పడినది, శ శ్ర, 1886 లో విజయనగరరాజ్యము వెలసిన 

తర్యాత (క్రీ శ్ర, 1646 వరకున్ను కడప 

రాయలసీమలో చేరియుండెను. 

విజయనగర స్వా మాజ్య చక్రవర్తులలో ('ప్రఖ్యాతిపాందిన 

కృష్ణు దేవరాయలు చనిపోయిన తర్యార్క "సదాశివుని కాల 

జిలా అంతా 
౧౧ 

ములో అతని బావలు-ారోమరాజ్యు తిరుమలరాజు--సర్వాథి 

కారులయ్యి పరిపాలనము సాగించుచుండిరి, (క్రీ శ, 1565 

లో తల్లికోట యుద్ధములో హిందువులు పూర్తిగా ఓడి 

పోయిన తర్వాత, రామరాజు చనిపోగా తిరమలరాజూ 

"పెనుకొండ రాజధానిగా "పెట్టుకొని కడప "నేలుతూ ఉండెను: 

క్రీ శ. 1576-7 లో మహమ్మ దీయులు పెనుకొండ సైతము 

పట్టుకోగా తిరుమల కొడుకు రంగ్క చం(ద్రగిరికి పారిపోయి 

నివసీంచినాడు, (క్రీ శ, 1646 వరవన్ను కడప జిల్లా ఈ 

రంగని 'సంతతివాశే ఏలుతూ ఊండిరి, తల్లికోట యుద్ధమైన 

తర్వాత బిజాపురం నోల్కాండే నవాబులు తక్కిన రాయల 

నీచు జిల్లాలు తీసుకొనిరి గాని కడపజిల్లా మా(త్రము రాయల 

వారికి meer కీందూ రాజుల పరిపాలనములో నే 

ఉండేది. (క్రీ. శ4 1646 లో కడప సైతేము గోల్ళూ_౦డ 

నవాబులు తీసుకోస్నారు, కీ శ 1697 లో మోగల్ 

పాదుపా జెరంగజేబు గోల్కొండ రాజ్యా న్నే జయించడం 

వల్ల కడప జిల్లా మోగల్ సామ్రాజ్యంలో చేరిపోయునది. 

తల్లికోట యుద్ధ మైన తర్వాత జిల్లాలో తేగిన పరిపాలనము 

శేశపోవుటవల్ల, జర్తాలో ఎక్కువ బలమ్యు పలుకుబడిగలవారు 

తిధిరాజాలయినవారికి లోబడి కప్పము చెల్లీళ్తూ, వా 'స్త్రవమైన 
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తంధ్రీసర్వన్వము 

పరిపాలకులయి (ప్రజలపె అధీకోరము చలాయి స్తూ ఉండే 

వారు, అట్టివారికి పాలిగార్లు అని పేరు. ఆ పాలిగార్లలో 

మట్లు వారు ముఖ్యులు. “కాకుస్థ విజయము అనే తెలుగు 

(ప్రబంధము రచించిన మట్ల అనంతుడు ఈ మట్ట కుటుంబ 

మునకు చెందినవాడే, (క్రీం శ, 1775-1779 లో “హైదర్, 

టిప్పు సుల్తానులు కడప జిల్లా నైతము జయించి స్వాధీన 

పరచుకొనిరి, ఈలోగా మోగల్ స్మామాజ్యమందలీ సూబా 

లలో దక్కను నూటా పరిపాలకుడైన నైజాం (అనగా 

ఊహెదరా బాద్ పరిపాలకుడు) స్వతం[త్రు డ్రై దతీణ దేశములో 

(ప్రబలియుం డెను. ఆంగ్లేయులు (ఫెంచివారిని అణగ (ద్రొక్కి; 

చెన్న పురి రాజ్యము నాపించ్చి ఉత్తర సర్కారులు స్వాధీన 

పరచుకొని రాజ్య మభివృద్ధి చేసుకొంటూ ఉండిరి. నైజాము 

వారున్ను ఆం గ్లేయులున్ను మ్మిత్రులయి హాదర్, టిప్పు 

సుల్తానులను ఓడించి, అతని రాజ్యములో కొంతభాగము 

తీసుకొనిరి. న 

టిప సులానుతో (క్రీ శ్ర, 1792-1799 లో ఆంగ్లో 

యులు చేసుకొన్న ఒడంబడికల (ప్రకారము టిప్వుసుల్తాను 

నె జాము వారికీ రాయలనీమ జిల్లాలు అన్నీ ఇచ్చుకోవలసీ 

వచ్చినది. ఆ సమయములో రాయలసీమ జిల్లాలు నైజాం 

దారికి ఇప్పీంచకుండా ఆంగ్లేయులు తామే తీసుకొని 

యుందురు. అందుకు తగిస సనుర్ధతే వారికి లేకపోలేదు గాని 

నై జాముమైతి కోరీ వారా పనిచేయలేదు. అప్పుడు ఆంగ్లే 

యులకును నైజామువారికిని కలిగిన మతి నిబంధనల 

ఈభయుంలకును 'కావలసీన సైన్యములను 

నిల బెట్టుకొనుటకుగాను సిబ్బంది కర్పులకు “నైజామువారు 

ఆంగ్లేయులకు కొంత ధనము ఇెల్లించవలసియుం డెను. అది 

నైజామువారు చెల్లించలేక లాయలనీమ జిల్లాలు [క్రీ శం 

1800-1 లో ఆంచ్లేయులకు ఇట్సీవేస్సీ వీట్టిపె. వచ్చేశిస్తు ఆ 

శీబ్బంది కర్పుల కపయోగించుకొండస్నారు. అట్లు నై జాము 

వారు ఇచ్చిన మండలము గనుక ఈ జిల్లాలకు ద రమండలము 

జిల్లా లనుపేరు వచ్చినది. నాటినుండిన్ని కడపజిల్లా ఆంగ్లో 

యుల పరిపాలనమునకు లోబడి యున్నది, 

(ప్రకారము 

కడప జిల్లాలో పేరుపొందీన స్థలములు 

చార్మితక (ప్రసిద్ధి పొందినవి :--- 

(1) గండికోట ఇక్కడ పెన్నా నది ప్య'తైన గండి 

ఇంగా (ప్రవహీన్తూ ఉన్నది. ఆ నదికి దతీణపు ఒద్దం 

ఒక పురాతనమైన కోటగలదు. ఆ గండియు ఈకోటయు 
గల పురము గనుక దీనికి గండికోట యనే పేరువచ్చినది, 
ఈ కోటలో కొంతకాలము హిందూ రాజులున్ను కొంత 

కాలము మహమ్మదీయ పాలకులున్ను నివసీంచియుండిరి. 

(2) మారెల్లమడక :---పాపఘ్నినద్రి పాలకొండనుండి 

వచ్చే కనుమద్వారమున ఇదిగలదు. ఇక్కడ వాలాపురాతన 

మైన ఆంజనేయ దేవాలయ మొకటి కొండమిద నున్నది. . 

వాయుదేవుడిక్క_డ తపస్సుచేసుకొంటూ రాములవారు .. 

యుగ్ధానంతేరము అయోధ్యకు ఈ దారిని మరలిపోతూ ఉం 

డగా వారిని ఆవ్వోనించి ఆతిథ్య మిచ్చెనట. అక్కడనుండి 

అయోధ్యవరకును రాములవారుపోయే మార్దమంతా వూవుల 

దారిగా వాయుదేవుడు ఏర్పరచెనట. రాముడు ఆ (పచేళీ 

మునుండి బయలుదేశేముందు తేన ధనుస్సు చిస్నామునూ 

అక్కడే నొక శిలపై నుంచెనట. వ్యాసుడు అక్కడ 

వాయుపుక్రుడై న హనుమంతుని విగ్రహము ఇెక్కించెనటం 

పిమ్మట నొక దేవాలయము ఎవరో కట్టించి అందులో ఈ. 

విగ్రవామును (ప్రతిస్టించిరి. వాయుంబేవు దేర్చరచిన పువ్వుల 

దారిలో పుణ్యాత్ములయినవారిక్తి చచ్చుటకుముందు ఇప్పుడు 

ఫువ్వులుక నబడునన్న నమ్మకము కలదు. సరీ టామస్ మన్రో 

గారికి పువ్వులు కనబడినవట ; కనబడిన మరికొద్దిదనములకీ 

వారు మరణించినారుః 

(5) పోరుమామిళ్ల :--బజ్వేలు ఠుత్తరమున 20 మైళ్ల 

దూరములో కడప_కంభం రోడ్డు (ప్రక్క_ నున్నది. ఆక్కడే 

నొక పెద్ద చెరువుగలదు. ఆ చెరువు కట్టమాదను ఛైరజు 

స్వామి కెదురుగా రండు శిలాశాసనము లుస్నవి. హారిహాలే 

బుక్క_రాయని కాలమున అతని కుమారుడు భాస్కర 

రాయడు ఉదయగిరి రాస్ట్రాధిపతియె, ఈ చెరువు (త్రష్వించే 

నని శాసనములలో ఉన్నది. 

పుణ్యక్షేత్రములు సమన 

1. రామేశ్వరము ;--- (పొద్దుటూరు తాలూకాలో 

ఊన్న ది. (శిరాములవారు రావణుని చంపీ అయోధ్యకి 

వెళ్తూ ఇక్కడ ఆక్కి లింగ(ప్రతిస్థ చేశారట. మంచిలింగం 
కాశీనుండి తెమ్మని ఆంజనేయుని పంపించారటగాని అతడూ 

ఆలస్యం చేసినందున చేళలేదని ఇసుకలింగం "పిట్టించినారటం 

PR ఒంటిమెట్ట *—కేదండ రామస్వామి ఆలయము 

సీద్ధవట్టం తారూకాలో ఉన్నది. మెల్ నెలలో రథో 
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శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయము, ఒంటి మెట్ట. 

త్సవమున్ను , శ్రీరామనవమికి "తెప్ప ఊల్సవమున్ను జరుగుతూ 
రూంటవి, 

8. పుష్పగిరి :--కడప తాలూకాలో "పెన్నేరు ఒడ్డున 

ఉన్న ది, ఇక్కు_డ చెన్న కేశవస్వామి ఆలయం కలదు, 

ఆంధ జిల్లాల చర్విత 

స్వామి (ప్రసాదం పుచ్చుకొన్న యెడల వటునకు వివాహ 

మున్ను, గాలికి కాన్వన్ను వేగముగా కలుగునన్న 

నమ్మకము బాలామందికి కలదు. 

4. రాయచోటి '—వీరభదస్వామి ఆలయమున్నది. 

ెబువరి నెలలో 7 దినాలు రథోతృవము జరుగుతుంది. 

ఉత్సవ దినాలలో గర్భగుడి తలుపులువేసి లోపల స్యామి 

కనుబొములనడుమ జాజికాయ అంత శెంపు తగిలించి 

స్వామిని ముక_ంటిగా తయారుచేస్తారు. చెలుపలను 

స్వామి కెదురుగా అన్నము రాసిగాపోసి ఉంచుతారు 

అప్పుడు తేలుపులు తీస్తారు. ఆ సమయంలో స్వామి 

కండ్లకు అన్నమురాసి తప్ప మరియేదిన్ని కనబడరాదు. ఎవ 

నై నావచ్చి స్వామికి కనబడిన యెడల వార వెంటనే సళిస్తా 

రన్న భయము భ క్షులందరికిని కలదు. 

రాయచోటికి పూర్వము రాచవీడు అనేవారు. పురాతన 

శాసనములలో రాచవీడు అనే పేరు కనబడుతున్న ది. 

ర, కందిమల్లయపల్లె :ఇక్క_డ వీర బహ్మృంగారి మఠ 

మున్నది, రాబోవు పరిస్థితులు చెప్పుటలో వీర్య బ్రహ్మోనికి 

"పెద్ద పీరుగలదు. శివరాత్రికి ఇక్కడ గొప్ప ఉత్సవము 

జరుగును, 

జిల్లా చరిత్ర :--ఈ జిల్లాలోను. దీనికి ఉాత్తరమునగల: 

నైజాం రాజ్యమందలి మహాబూబ్ొనగర మండలమందున్ను 

చేడు కనబడుతూఉన్న ఇంచుల మూల పురుషులు శిరా 

తులు ఈ (ప్రదేశమందు (ప్రాచీన కాలములో ఆదివునివాసు 

లుగాఉండే వారని ఇక్కడివారు చెప్పుకొంటారు, 

కంటు ఎక్కువగా ఈ జిల్లా (పావీన చరిత్ర "తెలుసుకొను 

టకు ఆధారములేవీ లేవు, పొండవవంశపు . ఊత్తుంగభోజుని 

కుమారుడైన నందన చ(క్రవర్షి రాజమహేంద్ర వర్రాంతేము 

నుండి వెన్న దేశానికి వచ్చి ఇక్కడ నొక రాజ్యము స్థాపించి 

నాడనీ 3 అరడే ఊర్తేర దేశమునుండి 500 (బాహ్మాణకుటుం 

బాలను తెప్పించి వారికి నందవరమ'"నే అ(గహారమిచ్చాడనీ 

(ప్రతీతి, నందనగుళ్లను (గ్రామము నంద్యాల పొలిమేర బంగన 

పల్లి రాజ్యములో నున్నది. ఈ (పొశేమందు నందవరీకుల నే 

(వాహ్మణులు ఎక్కువగా ఉన్నారు విరందగ్గును ఆనాటి 

అంత 

ఆ 500 (బాహ్మణ కుటుంబములవారి 'సంతతివా శే కావలెను, 

ఈ నందవరీక (ఛాహ్మణులకు చాడేళ్వరి కులదేవత, 

ఆదోని రాజధానిగా వెలసిన పల్లవ రాజ్యములో (శ్రీశ 

225.340) ఈజిల్లా సై తము చేరియుండెను. _ పిమ్మట 

మరికొన్ని శ్రతాబ్దములు గడచినవరకు ఈ జిల్లా చరిత్ర స్పష్ట 

ముగా తెలియధు, 

పశ్చిమ చాళుక్య రాజ్యములో కర్నూలు 

1060 నాటికి చేరియుండెను.. అకాలమందున్ను, తర్వాత 

కొంతకాలము వరకున్ను భాళుక్యులకున్ను చోళులకున్ను 

తరుచుగా - యుద్ధములు జరుగుతూ ఉండేవి. చోళులు 

కర్నూలు మీదికి దండె త్తివచ్చి కొల్ల బెట్టి పోవుచుండిరి. 

క శ, 1120 నాటికి కర్నూలు ssa ఎజ్టమల కొండ 

అకు తూర్వునగల పెద్ద భాగము చోళులున్నుు పడమటగల 

చిన్న భాగము యాదవులున్ను తీసుకొనిరి 

జిల్లా (క్రీ న 
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ఆంధిసర్వస్వము 

18 వ శతాబ్ద మారఖించిన కొద్దికాలమునకు కాకతీయ 

గణపతి నెల్లూరివరకు దండెత్తి వచ్చి కర్నూలు "నెల్లూరు 

జిలాలు జయించెను, మార్కాపురం తాలూకాలో ఉన్న 

త్రిపురాంకేక (గ్రామంలో కొంతకాలముండి తాను జయించిన 

ఈ (ప్రదేశమందలి పరిపాలనమునకు కావలసిన యేర్నాట్లు 

చేసెను. అవికొనసాగుటకు అక్కడ అతని మంత్రిమైన 

గోపరాజు రామన్న అనే ఆరువేల నియోగి బాహ్మణుడు 

గణపతి యనుమతిని పొంది. (గ్రామకరణాలుగా ఆరువేల 

నియోగి చాహ్మణుల నే నియమించెను, అంతకుముందు బలిజ 

వంశపు కవరీలు (_గ్రామకరణాలుగా ఉండేవారు. ఇప్పటి 

కినీ సముద్ర తీరమందలి (గ్రామాలలో వీశే కరణాలు, "కాక 

తీయ (ప్రతాపరుద్రుని కాలములో కర్నూలు జిల్లా అంతౌ 

కాకతీయుల పరిపొలనమంచదే ఉండేది. పీమ్మట జిల్లాలోని 

స్థానిక (పభువులు స్వతంత్రులయి అధికారము చెలాయిస్తూ 

ఉండేవారు... (క్రీశ. 1828-1460 లో జిల్లాలోని తూర్వు 

భాగము కంభం మార్కాపురం తాలూకాలు అనవేమరెడ్డి 

పరిపొలనములోనికి వచ్చినవి. 

నగరపు బుక్కరాయలు వశపరచుకొన్నారు, (క్రీ శ. 1520 

నాటికి కర్నూలు బిల్లా అంతా కృష్ణదేవరాయల 

రాజ్యంలో చేరినది. జీ శ 15650 లో తల్లికోట యుద్ద 

మందు విజయనగరంవారు పూర్తిగా ఓడిపోగానే ఈ 

జిల్లాలో బాలాభాగము బిజాపురం నవాబు తీసుకొన్నాడు 

గాని, (క్రీ శ్ర, 1625 వరకు జిల్లా అరాజకంగానే ఉండేది. 

పిమ్మట బిజాపురం నవాబు పరిపాలన విషయములో కొంత 

(శ్రద్ధ తీసుకొన్నాడు. (క్రీం శ్ర, 1674 లో జిల్లా విజాపురం 

వారి పరిపాలనలో ఉండగానే, శివాజీ దం డెత్తివచ్చి దోచు 

కుంటూ ఉండేవాడు. పిమ్మట కాారంగడజేబ్ _మోాగల్ 

పాదుపా-దక్క_నుజయించుటయున్ను , దక్కన్ నూబాకు 

(ప్రభువైన నెజామ్ స్వతం(త్రుడై నైజామ్ రాజ్యము స్టావీం 

చడమున్ను జరిగినవి. (క్రీ శ 1775-1779 లో హైదర్ 

కర్నూలు కడప జిల్లాలు స్వాధీనపరచుకొన్నాడు. తర్వాత, 

కడప జిల్లావలెనే ఈ జిల్లా సైరేము చై జామువళమై తుదకు 

(క్రీ శ, 1800-1 నాటికి (బ్రిటిష్ (ప్రభువులకు దత్తమండల 

మయి "నేటివరకును ఆంగ్లేయుల పరిపాలనమం దున్న ది. 

బంగనపల్లె రాజ్యమును పరిపాలించు రాజ్ొక నవాబు, 

"హైదరాబాదు నవాబు వలెనే ఇతడు స్వతంత్రుడు; సర్వాధి 

కారి. 
సే 

. 

నంద్యాలభాగము విజయ 

(శ్రీశైల మల్లికార్జునస్వామి దేవాలయము. 

పుణ్యక్షేత్రములు క 

1. ట్రీశైలము :దశీణ దేశములో మిక్కిలి పురాతన 

మైన పుణ్య'క్నే త్రము, దీని మాహాతే శ్ర న్రయు స్మా_౦దపురాణ 

మందును మహాభారతేమందును కలదు. ఈ (ీశెలమందు 

(ప్రావీనకాలములో శిలాధిముని గొప్ప తేపస్సు చేనెనటం అత 

నికి పర్యతుడను నొకకొడుకు సైతము ఉం 'డెనట, ఆ తేపస్సు 

నకున్ను పర్వతుని (ప్రార్ధనలకున్ను మెచ్చి, శివుడు లింగా. 

కారమును దాల్చి (శై లమున (ప్రత్యేకుముయ్యెనట. ఊేళము 

నగల 12 జ్యోతిర్లింగములలో ఇదియొక (ప్రధానమైన లింగ 

మట. ఈలింగముతోపాటు ేశమందుగల 18 శక్తుల, 

లోను (ప్రధానమైనళక్షి---[(భ్రమరాంబయను "పీరుగలశే_క్టి= 

సైతము ఇక్కడ వెలసినది, గు ప్రవంశపు రాజకన్య, చందా 

వతియను భక్తురాలు మల్లి కాపుష్పములుతో ఈ లింగమును 

ఫూజించుటవల్ల ఈ చేవునకు మల్లి కార్టునస్వామి యనిెపీయ 

వచ్చెను, 

శ్రీశై లమునకు చేరువగానున్న కృష్ణానదిలో నొక భా 

మునకు సాతాళగంగయని పేరు. యా(తికులు మందుగా 

ఈ గంగలో స్నానముచేసి దేవుని దర్శించవలెను. , ఊత్సేజ్ 

దినములలో ధనవంతులు ఇక్కడ అన్న దానము చేశ్తూూ 

ఉంటారు. శ్రీశెలశిఖరము చూచి స్వామిని దర్శించి 

కొలచినవారికి మరి ఫునర్దన్మ లేదన్న నమ్మకము భకులకః 

ముండుగాగలదు. ఇది ఇంతే పుణ్యక్నే త్రము గనుక ్కే దూత 
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దేశములనుండి నైతము వేలకొలది యాత్రికులు వస్తూ 
ఉందురు, ! 

(క్రీ శ 1058 లే చాళుక్య రాజయిన _త్రైలోక్యుడు 

శ్రీశైలమునకు వచ్చి స్వామిని దర్శించెను, 

తక్కిన హిందూరాజుల నేకులును ఈ ఆలయమునకు స్వామి 

వారి రాగభోగాదుల నిమిత్తము బాలా దానములు చేసి 

యున్నారు, 

' (2) మహానంది; '-ఇదిన్ని అడవులనడుమ నున్నది, 

ఇక్క_డమ హానందియొక్క. ఆలయముకలదు, ఇక్కడ సైతము 

శివరాత్రినాడు ఉత్సవము జరుగును. 

(3) అహోవిలము :- ఇది సీరివేల్ తాలూకాలో రద 

వనమువద్ద నున్నది. ఇదిన్ని అడవుల నడుమ"నే కలదు, ఇక్కడ 

నొక కొండమిదను (శ్రీ నరసింహస్వామి ఆలయమున్న ది, 

విష్ణువు నరసింహావతార మెత్తి, హిరణ్యకశిపుని చీల్చిచంపిన 

స్థలము ఇక్కడ నే కలదని క్నేత్రమాహాత్మకములో ఊన్నది, 

(ప సంవత్సరము ఫాల్డున మాసములో ఉత్సవము జరుగును, 

కొండవీటి శెడ్డిరాజులును విజయనగర రాజులును ఈచేవాలయ 

మునకు అనేక దానములు చేసియుండిరి. 

(ఓ) ఓంకారము :--నంద్యాలకు చేరువగానే ఉన్నది, 

ఇక్క_డ ఆంజనేయ 'దేవాలయము శివాలయము గలవు, అవి 

గాక ఇక్కడ నొకరావిచెట్టు కలదు, 

(5 సంగమేశ్వరము :--నందికొట్టారు తాలూకాలో 

కృష్ణా తుంగభద్ర భవనాళి కలసిన. చోట నుండుటచేత గొప్ప 

పుణ్యమే[శ్రమయినది. నదీతీరమున ఒక శివాలయమున్న ది. 

అది వత్తైన (ప్రజేశేమం దుండుటచేత అక్కడనుండి చూచిన 

యెడల దిగువను పారుతున్న నదులు పల్లపునేలలు కడు 

రమ్యముగా కనబడును, 

(6) చెన్న కేశవస్వామి ఆలయము :--మారా్కాపురం 

తాలూకాలో కలదు. స్వామి అదిఆంభులకు, అందులో 

చెన్నయ్య దాసరులకు ఇష్ట దేవత, | 

(7) మల్లంపల్లి వేణుగోపాలస్వామి 

మార్కాపురం తాలూకాలో ఉన్నది, ఆలయమును (క్రీ cp 

1518లో విజయనగరరాజ వంశేములోనివాడైన వరదరాజు 

నిర్మించెను 3 గాన్సి విగ్రహము మాత్రము చాలా పురాతేన 

"కాలమునుండిన్ని ఉం డెనట, 

(8) నెమలిగుండము రంగస్వాఖి ఆలయము :--- కంభం 

తాలూకాలో నల్లమలల అడవుల నడుమ్క ఒక్క జలధార దిగువ 

ఆలయము ;--- 
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అతడును. 
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ఆంధ జిల్లాల చర్మిత 

నొక మడుగు వెనుక తట్టున ఊన్న డి. కా _ర్హవిర్యార్ధున పరశు 
రాముల యుద్ధమును పలు చిత్రము కలదు. 

(9) తురిమల్లేశ్వరాలయము :--శివాలయము, ఇక్కడ 
లింగముయొక్క_ తలపపె నొక ముక్క ఊడనట్లు కనబడును, 

దానికికారణమగా ఒక కథ కలదు. కా _ర్హవీర్యుని ఎదిరించుటకో 

సాహాయ్యముకో సము తిరుగుతూ, కామభేనువు తన కాలి 

డెక్క._లను లింగము తలమోిద 

ఒక ముక్క విరిగిపోయినదట. 
(10) భైరవస్వామి ఆలయము :--అకవీడు అనే అడవు 

లలో ఒక రాతిపెని గలదు, అక్కడి గుహలో (పావీన కాల 

మందు సిద్ధులు థ్యానతత్పరులై కూర్చుంటూ ఉండేవారట, 

(11) చెన్న కేళశవాలయము !ప త్తికొండ తాలూకాలో 

గుండాల (గామమువద్ద మన్నది, ఈ అలయనిర్మాణములో జక 

చిత్రమైన విశేవముగలదు. గుడి తలుపులు అన్ని యు మూసీ 

"పెట్టినప్పుడు దాని రాపిడికి 

జక చిన్న కన్నము గుండా మా(గ్రము వెలుతురు లోపలికి క్ 

పోనిచ్చిన యెడల, మిది గోపురపు (ప్రతిబింబము అడుగ 

నలు కనబడును, 

(12) కౌలుట్ల చెన్న కేశవాలయము :---కర్నూ లుజిల్లాలో 

పడమటి దిక్కును కర్న్నూలునుండి బళ్లారికి పోయే. మార్గము 

నకు 5 మైళ్లు దూరాన గల కొండ పదేశమునకు కాలుట్ల 

స్వామిమలై అని జేరు, . అక్కడి ఆడవి నడుమ ఒక 

కోనలో ఒక చేవాలయమున్నది, అందలి దేవునికి కౌలుట్ల 

స్వామి యనిన్ని, కౌలుట్ల వెన్న కేశవస్వామి యనిన్ని "నేటి 

వాడుకలోనున్న పేళ్లు, గాని (పావీనకాలమున కౌండిన్య 

చెన్న కేశవస్వామి అనే పేరుండేది, ఈ (ప్రాంతమందు 

కౌండిన్య మహాముని (ప్రాచీనకాలమందు తపసు స్సు చేసు 

కొనుచుండగా జనమేజయమహారాజు ఆ ముని ఆశ్రమ 

మునకు వచ్చి, అక్కడి ప్రశాంతేస్థలమునుజూచి ఒక దేవాల 

యము కట్టించి అందు శ్రీ చెన్న కేశవుని విగ్రవాము (ప్రతి 

స్టింపజేనెనట. కౌండిన్యమహాముని యడల తనకుగల గార 

వమును చూపిస్తూ ఆ దేవునికి కాండిన్యచెన్న శేశవుడచే 

“పీరు. “పెళ్టైను. కొంతకాలమునకు ఫూజాపురస్తారములు 

లేక ఆ దేవాలయము పాడయినదిః పిమ్మట "నేటికి 2000 

ఏండ్ల (క్రిందట (ప్రాచ్చేశమందు అనగా గుంటూరు సీమలో 

గొప్ప కరవు పట్టినప డు. కౌలుట్ల అనే ఒక ఎ(రగొల్త రన 

పశువులను తో, లుకొంటూ ఆ తూర్పు సీమనుండి ఈ 

(పాంకేమునకు వచ్చెను. ఇక్కడ పచ్చిక బళ్లు ముండుగా 



ఆంధసర్వస్వము 

నుండుటచేత్య తన పశువులను ఇక్కు_డ మేపించుకొంటూ 

జీవనము చేయుచుండెను, 

(ప్రతిదినము ఈయవుఎసిన పాలు ఈయక వట్టిదగుటచూచి 

ఆశ్చర్యపడి ఒకదినము రాత్రింబవళ్లు కనిపెట్టి చూచెను. ఒక 

పుట్టలోనుండి ఒక బాలుడు సెకివచ్చి, ఆ ఆవు పొదుగులో 

తలపెట్టి దానిపాలు కుడుచుకొనిపోవుట తెలిసికొనెను, 

ఆ బాలుని పట్టుకోవలెనని కౌలుట్ల (పయత్నింవెనుగాని ఆ 

బాలుడు వానికి పట్టువడక ఫుట్టలోనికి పారిపోయి, ఆ 

పుట్టలోనుండి తాను చెన్న కేశవుడై నట్లును తన ఆలయము 

పాడైనది గనుక మరల ఒక ఆలయముకట్టి తనను (ప్రతిస్టింప 

జేయవలెనిన్ని అందుకు కావలసిన ధనము ఆ పుట్టలో నే 

కలదనిన్ని పలికి మాయమయ్యెను, ఆ మాటల ననుసరించి 

తన ఆవులలో ఒక ఆవు తనక్: 

కాలుట దేవాలయము. కట్టించి వెన్న కేశవుని విగ్రవాము 
య (స) 

అక్క_డశే నిలిపి (ప్రతిస్థకావించెను. ఆ దేవుని విగ్రహమో 

ముందు కాలుట్లయొక్క.. పుట్టు-శిలావి[గ్రహము కొద్ది కాల 

ములో దానంతట అబే లేచినది, ₹ెండును ఒక్క పాను 

వట్టమం దే ఉన్న వి. అందుచేత ఆ చేవాలయమునతహో 

కాౌలుట్లస్వామి ఆలయము కౌలుట్ల చెన్న కేళశవస్వాామో 

ఆలయము అనే పేళ్లు వచ్చినవి. ఆలయ శిఖరమం దక 

ఇ త్రడికలిక గలదు. దాని శకసంవత్సేరములు _ 11త్లీ 

అని ఉన్నది, గనుక క్రీ. శ, 1258 లో ఎవరో ఆలతనో 

శిఖరము కట్టి, కలశే "పెట్టించినట్లున్న ది. (పతి సంవత్సరమూ 

మాఖమాసములో జరిగే (బహ్మోత్సవమునకు వేల కొలణి 

యాత్రికులు పె జిల్లా లనుండి సెలేము వసన్తూఊందురు, 

అనంతపురము జిలా చరిత 
౮౧ jam 

కల్యాణదుర్ణమునకు తూర్పున మూడు మైళ్ళ దూరానగల 

ముదిగల్లువద్దను 'దేవదుల బెట్ట ని పురాతన శిలాగుహూలు 

కడపజిల్లాలో కనబడునక్షు ఈ అనంతపురము జిల్లాలో 

సైతము కనబడును, వీటిని బట్టి పురాతనకాలములో ఇక్కడ 

సైతము ఆదిమనివాసులు నివసించియుండే వారన్న విషయము 

న్యూత్రము తెలియగలదు; గాని ఇంతకుమించి ఈ జిల్లా పురా 

తన చరిత్ర తెలిసికొనుటకు ఆధారము లేవి లేవు, తక్కిన 

రాయలసీమ జిల్లాలతో పాటు ఈ జిల్లా సైతము క్రీ శ 

295-340లో వెలసిన పల్లవుల రాజ్యములో చేరియుం డెను, 

7వ శతాబ్దములో ఈ జిల్లాలో చాలాభాగము పశ్చిమ వాళు 

రుల పరిపొలనమందుం డెను, పిమ్మట రెండు శతాబ్లములు 

(750-950) పల్లవుల శాఖవారయిన నొలంబుల పరిపాలన 

మందుండెను ఈ నొలంబు అయినను స్వతం(తాధికారము 

గలవారు కారు, 

జిల్లా ఏలుచుండిరి, 

ఆ కాలములో రాష్ట్రకూటులు బళ్లారి 

వారికి లోబడీ కప్పము వల్లిస్తూ ఈ 

నొలంబులు అనంతేపురముజిల్లా పరిపాలిస్తూ ఉండిరి, పిమ్మట 

కోలాపహాలపురమందు (కొ కాశూర్ "| రాజ్యము స్థాపించు 

కొన్న పశ్చిమ గంగవంశపురాజు మారసీంహుడు నెలంబుల 

నోడించి అనంతపురముజిల్లా జయించెనుగాన్సి మరి 40 సంవ 

త్సరముల కే దీనిని చోళులు జయించిరి, 

కాలము మొదలుకొని కుళోత్తుంగచోళుని కాలమువరకును 
(అనగా 055=1076 వరకును) ఇది చోళరాజ్యములోే చే 

రాజరాజచోళుని 

యుండెను. పిమ్మట 1076 నుండి 1191 వరకును పళ్సిజు 

ఇాళుక్యులును 3 1191 నుండి 1212 వరకును ద్వారసము(జుజ్ర 

హోయ్సలావంశపు 'బెల్లాలరాజులును 1212 నుండి 1247 వద 

కును యాదవవంశపు సింగనరాజును ఈ జిల్లాకు పరిపాలకో 

పిమ్మట మాలిక్కాఫార్ దండయ్య్మాతేజు 

వలన హోయ్సలాా యాదవుల రాజ్యము లంతేరించినవి. జక 

పీమ్మట శీఘ్ఫ కాలములోనే విజయనగరరాజ్య మేర్పడిడతి, 

గుత్తి “పెనుకొండ దుర్చములను విజయనగర రాజులు కట్టించి, 

ఈ జిల్లా స్వాధీినపరచుకొనుటకు (పారంభించిరి. కృవ్ణ జీజీ 

రాయలనాటికి జిల్లా అంతా విజయనగరరాజ్యములో హోత 

యుండెను. 1565లో తల్లికోట యుద్ధమందు విజయనగరము 

వారు వూర్తిగా ఓడిపోవుటచేత సదాళివరాజును తోడుకొణి 
తిరమ లరాయడు, కోట్లకొలది విలువగల జవాహరితో "పెక 

గొండ పారిపోయెను, 1568లో సదాశివుని చంపీ తిరుమణి 
రాయడు "పెనుగొండలో  సీంహాసనమెక్కి_ రాజపదవివి 

పొందెను. అక్కడనెనను మహమ్మదీయుల బాధ తప్పక 

పోవుటవల్ల తిరమలరాయని కుమారుడైన రంగ చందదగిరికి 

1575లో వచ్చి నివసించెను ఈ రంగని వంశమువాశీ 

1689లో చెన్న పట్టణము ఆంగ్లేయుల కిచ్చినవాడు. 1590 

1680 అనంతేపురంజిల్లా బిజాపురంవారి పరిపాలనములాో 

ఉండేది. 1687 లో మ్లూగల్పాదుపా జొెరంగచేబు దశ జా 
దేశమును జదయ్బుంచినప్పుడు ఈ జిల్లా సైతము మోగటం 

లయి ఉండిరి, 

130. 



సామ్రాజ్యములో చేరినది. 1728లో దక్కన్ సూబోదొో 

రుగానుండిన నిజామ్ స్వతంత్ర డై రాజ్య పరిపొలనము 

చేస్తూ ఉండెను, అయితే 1660లో శివాజీ ఈ జిల్లాకు 

వచ్చినప్పుడు జిల్లా భాగములకు అధికారులుగానుండిన పాలి 

గార్డు అతనికి కప్పము చెల్లించిరి 3 గాని మహారాష్ట్ర రాజ్య 

ములో చేరలేదు. 1746 లో మురహరరావు మాత్రము 

గుత్తిలో (పవేశించి పెనుగొండ _నెతము స్వాధీనపరచుకొని 

శిస్తు వసూలుచేస్తూ ఉండెను. 1761 లో హైదరు ముర 

సారరావును చెరలో "పెట్టించి 1775 లో బళ్లార్సి గుత్తి తీసు 

కొని తన అధికారమును ఈ జిల్లాలో సైతేము_ నెలకొలుపు 

కొ-నెను, కడప్క కర్నూలు బళ్లారి జిల్లాలవలె నే ఈ జిల్లా 

సెతము 1792-1799 లో మెనూరు యుద్దములలో ఆంగ్లో 

యులు జయించి _నెజామువశము చేయుటయున్ను (నెజాము 

వద్దనుండి ఆంగ్లేయులు మరల 1800-1 పుచ్చుకొనుట 

యున్ను జరిగినవి, నాటనుండిన్ని ఈ జిల్లా సెతేము ఆంగే 

యుల పరిసాలనమం దున ది. 

అనంతపురం జట్లలో సరుపొందిన స్థలములు 

చరిత్రలో (ప్రనిద్ధి కెక్కిన స్థలములు ఫణ 

(1) గుత్తి దుర్గము :=/ఏ త్తినగరమునకు ఎగువను రాతి 

కొండల'పె రాతికోట-గానున్నది, దుర్గము మొదట కట్టిం 

చినవాడు కృష్ణదేవరాయలు (1509-1580). తర్వాతను 
(x 

సైతము విజయనగరమురాజులు దుర్చమును కట్టుదిట్టముగా 

నుంచిరి. (త్రాగుటకు నీరున్ను తినుటకు భోజన పదార్ధ 

ములున్ను దుర్షములోనివారికి అందకుండజేసి దుర్తమను. 

పట్టుకొనవలెశేకాని దుర్షములోని వారిని ఓడించి దుర్చమును 

పట్టుకొని లోనికి ప్రవేశించుట మ్మాత్రము సాధ్యముశానంత 

దిట్టముగా ఈ దుర్గము కట్టియుండరి. అందుచేత, ఈ దుర్చము 

ను 1775 లో  హైదరు ముట్టడించె నే కాని పట్టుకొని 

స్వాధీనము చేసికొనలేక భన. సిమ్మట దుర్గములోని వారిక 

(తాగుటకు నీరు పోకుండ చేయుటవలన దుర్గమలోనివారు 

హాదరునకు పూర్తిగా లోబడిరి, ఆ 'దుర్దముయొక్క_ శిఖ 

రము అక్కడి భూతలమట్టమునకు 989 అడుగులున్నుు 

'సము(ద మట్టమునకు 2,171 అడుగులున్ను ఎత్తుగానుండును, 

ఆ దుర్దముగల కొండు 

హారరావు కూర్చుండి దర్శ్చారు 'చేేముచుండిన మందిరము 

కలదు. మహారాష్ట్ర) నాయకులు అక్కడ కఠార్చుండి చద 
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ఒక ఎ_త్తెన (పదేశమందు ముర ' 

ఆంధ్ర జీల్లోల చరిత్ర 

ర౦గమాడుకొంటూ, ముచ్చటలు ఇెప్పుకొంటూ, దిగువనున్న 

నగరమందలి ముచ్చటలు చూస్తూ కాలక్షేపము చేస్తూ 
ఉండేవారు. ఈ దుర్షముగల రాతికొండ దిగువను జిల్లా 

కలెక్టరుగాను 9 పిమ్మట చెన్నపురి రాజ్యమునకు గవర్నరుగాను 

పనిచేస్తి శైతులపాలిటి తండ్రివలెనుండ్కి 1827 లో ప త్తికొం 

డలో కలరా వచ్చి చనిపోయిన సర్ టామస్ మనో దొర 

గారి సమాధి గలదు, 

(2) పెనుగొండ := ("పెనుకొండ ఇది హిందుపురం 

గుంటకల్ ఎరెలొుమార్దమున ఊన్న ది, 

ఉన్న తదశలో నున్నప్పుడు పెనుగొండ సైతము మంచి 

దశలో ఉండేది. 1565లో కల్లికోటయుద్ధము ఆయిన 

తర్వాత విజయనగరము రాజున్ను అతని అనుచరులున్ను 

ఇక్కడికే వచ్చి నివాసము లేర్చరచుకొనిరి, కొంతకాలము 

హిందూరాజులున్నుు కొంతకాలము మహమ్మదీయ సులాను 

లున్ను "పెనుగొండ స్వాధీనము చేసుకొని యుండుటవల్ల 

ఇక్కడి కట్టడములందు హిందూ ముసల్మానుల శిల్ప లక్షణ 

ములు శెండున్న మిళితము 'లె య 

విజయనగర రాజ్యము 

ఇక్క_డి 

గగనమహల్ , రామస్వామి ఆలయము, ఈశ్వరాలయము 

బాబాఫకిరుద్ దీను గోర్కీ 

కట్టడములు, 

"పెనుకొండ 'సము(ద మట్టమునకు 2000 అడుగుల 

ఎత్తైన భూత లమున నుండుట చేకను మంచి ీతోష్థస్థితి 

గలిగి. మన ఆరోగ్యమునకు అనుకూలమయిన స 

నున్నది. 

ఇార్ఆలీ మసీదు ముఖ్య మైన 

పుణ్యక్షేత్రములు కీల 

1. లేపాకీ :--హీందూపురమునకు తూర్పున 9 మైళ్ల 

దూరములో ఈ (గ్రామము కలదు, ఇక్కడ అవూర్వ 

శిల్పకళానిలయమైన వీరభ।చ్రేశ్వరాలయము కలదు. అచ్యుత 

'జేవరాయలకాలమున “పెనుగొండలో కోశాధిపతిగా నుండిన 

లక్కి_సె సెట్టి కొడుకు విరుపణ్ణ్య వీరభద్రుని (ప్రతిస్టించి కట్టించిన 

Se అంతకుముందు ఇక్కడి కూర్మ_శెలముమోద 

(తాబేటి ఆకారమున ఊన్న రాతిమిదను) “చిన్నచిన్న 

గుళ్లు చిల్లర "దేవుళ్లు 1) మాత్రమే ఉండేవి, ఈ చేవాలయ 

మంచే ae సైతము కలదు. లేపాథ్సీ రామా 

యణమౌనీ యవగ్రానము ఈ (గ్రామకవులే రచించినారు. 

ఇక్కు_డి లు. కళా నైపుణ్యము ఎక్కువగా గలవి 

“ఖద్మినీజూతి చ్రై-సౌంచాల పురుషుడు”, శివతాండవాకేళి, 

~~ 



ఆతంధ్రసర్వన్వము 

తుంబురుడు మొదలయినవాయగల విగ్రహము, నాగేంద్రుని 

విగ్రహము లేపాకీకి తూర్పున ఒక ఫర్లాంగు దూరమున 

బసవ విగ్రహము ఎక్కువగా "మెచ్చుకోదగినవి. ఇంతే 

"పెద్ద నంగివి గ్రహము దక్షీణబేశములో మరి ఎక్కడను. లేదు, 

ఎత్తు 14 అడుగుల 10 అంగళములుు పొడన్ర 27 అణుగుల 

ఓ అంగుళములుు వెడల్పు 28 అడుగుల 7 అంగు ముబుం 

2, కదిరి --పా'కాల-భన్మవరను ఒనిలుమాగామున. కదిరి 

స్టేననుకు అరమైలు దూరాన ((్రి లశ్మనరసింహా స్వామి ఆల 

యము గలదు, 1000 'సంవళ్సేసముల(క్రిందట భృగుమహాగి 

కటించిన్టు పప్పుకొంటారు. టట 
ఫీబువరి 26 నుండ మార్చి 10 

ఇక్కడ (ప్రతీ 'సంవత్సేగము 

వరకు జరి, రగోత్సవము 

రస్రోత్సవము చిరిగిన రెంగుగినాలకు ఆది 

యాంధుబు చెతేము గుడిలోనికి పోవచ్చును, 

3, కొ న్తచెరువు = "పినుగొండ తాలూకాలో ఉన్ని, 

ఇక్కడ ఒక ఆలయములో మాస్తాన్ సాెహిబు "మొన్న 

"మొన్నటివరకు ఉండెను. అతడు గొప్ప మహాళ్ము డనిన్ని 

అతని దర్శన (ప్రసాదముల వల్ల కములు నివారించి నుఖుము 

పొందవచ్చుననిన్ని ఎంచి అనేకులు హిందువులు మహమ్మ 

దీయులు తీగ్ధయ్యాత్రకు పోవునట్లు వెళ్తూ ఉంటారు, 
4. తాదివ్కరి :---బఇక్కడ చింతల తిరుటేంకట స్వామి ఆల 

యమున్నుు రామేుశ్యరాలయమున్ను కలవు, ఇందు "మొదటి 

దానిలో రామాయణ మహాభారత పురాణ గంఖములలోని 

rer గొప్పది నః 

కఖలకు సంబంధించిన చక్కని చిత్రము లశీకము గోడల 
మీదను స్థంభనులమోదను చెక్కి_యున్నారు. రెండవది 

'జి నులది. (గ శ్ర, 1198 లో ఎజినుల కిచ్చినట్లు కనబడును. 

“పెన్నేటి వరదలకు సాడయినది, 

ర. గంపమల్ల :==ఇగి అనంతపురమునకును గుత్తికిని 

నడుమ నున్నది, ఇక్కు_డ వెంకటాచలపతి అలయము కలదు 

ఆది ఆంధుులు (మాల 

మాగిగలు) గుడిలోనికి పోయి దేవుని దర్శించి వూజలు జరి 

పించుకోవచ్చును, 

ఇక్కడ చాసరిగొల్ల వూజూరిం 

6. ధర్మవరం కాకి _ విశ్వనాథధాలయము కలదు 

ఇక్కొ_డేనున్న నీటిగండములో నీరో ఎప్పుడును మెండుగా 

నుండునుం 

"సొండిపోదుం 

7. చిత్రచేదు :--గ త్తితాలూ కాలో  ఆ'గ్నేయమూలా 

నున్నది. ఇక్య_డ కొండయై హనుమంతుని ఆలయమున్న గి. 
వానుమంతుని విగహాను బాల "పెద్దది. 15 అడుగులు ఎత్తు 

గాను 9 అడుగలు వెవేల్బు'గాను ఉన్నది. 

ఇంరే "పద్ద హానుమంతుని విగ్రహము మోరక్కొ_డను లేదు 

8. హేమావతి :..ఇది నొలంబులనాటి జేవాలయ' 

మట! ఇక్కడి నొడ్డేశ్వరాలయములో రాతి స్థంభములపెని 
రొమాయణ మహాభారతే కథలకు సంబంధించిన చిత్రము లనే 

కము ఇక్కియున్నారు, 

వొనలులేక' ఎన్నాళ్లు ఎండలు పెట్టినా ఆ గుండ 

బలారి జలా చొరిత దం గం ను 
విజయనగర రొట్యము ఆన ఫందివద్ద జొలసజవంకు బక్లొరి 

జిల్లా చర్మితే స్పస్టముగా తెలిసికొనుటకు తగిన ఆధారములు 

లేన. . ఇంచుమించుగా అనంతపురము కర్నూలు జిల్లాల 

చరిత్రవలెనే ఉండునని ఊపీంచవచ్చును. రామాయణ 

ములో చెప్బిన విషయములు యధార్గములయి తే. కిష్కింధ 
దేళము ఈ జిల్లాలో "నే ఉండయుండునని యనుకొనవచ్చును. 
డీ. క. 225.840 లే వెలసిన పల్లవుల రాజ్యము రాయల 

స్మ జిల్లాలందును చిత్తూరు, చెల్లూరు గుంటూరు జిల్లాల 

లోను వ్యాపించియుం డెను. శివస్కందవర్మ్శయొక్క ఫర 

వాడు. ల్లి (వార్పణవాల్లి) శాసనమునుబట్టి అదోని ఈ పల్లవ 
రాజ్యమునకు రాజధానిగా ఉండేదని శెలియవచ్చినది. 

కంప యను నలేడునూ అశని కొమారుగ్రెన సంగమ యను 
ఖో 

సతడును బళ్గొరిరొాజులకోే "కోకతీయ (ప్రతాపరద్రునకో 

లోబడి బక్గొక జిల్లా (ప్రాంత (పబేశమునందు రాజ్య'మేలం 

చుండిరి. అకాలమున మాలిక్ కాఫర్ దండయాత్రల 

వలన దక్కను దేశము మహమ్మదీయుల యధీనమున నుండ 
వలసి వచ్చునన్న భయము డేశములో వ్యాపించియుం డెను. 

సంగమునివద్ద మంతి గానుండిన మాధవుడు శంకరా చారులో 

స్థాపించిన శృంగేరీ సీఠయునందు బేదవేదాంగాది విద్యల 
నభ్యసించి, విద్యారణ్యులను బిుయదము వొందియుం డెను 

మహమ్మదీయుల జాడివలన స్టీరమైన రాజ్యము'లేక ఏమి 

చేయుటకును తోచక తగమ్మాత్రమైన అనుచరులతో తిరు 
చున్న 'సంగముని కుమారులను బుక్క వారివారులను---ఇరర 

వురను కలుసుకొని తనకెట్లో 'సంప్రొాప్తమైన ధనమునిచ్చి 
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ఒక హిందూ రాజ్యము స్థౌసించవలెననీ కోరెను.  జేనులి 

వల్లను మహమ్మదీయులవల్లను హిందూమతము నశించిపోవు 

చున్నది గనుక హిందూమత 'సంరతణార్థ మొక హిందూ 

రాజ్య ముండవలెనన్న దీక్షతో విద్యారణ్యులును, రాజ్యాఫీ 

లానతో బుక్క హరిహరులున్ను ఆనగొందివద్ద నొక రాజ్య 

మును (క్రీ, శే. 1886 లోనో 1870 లోనో స్థాసించిరి. అది 
(క్రమముగా వృద్దిచెంది బళ్లారి జిల్లా అంతా మా(త్రమేకాక 

దాని చుట్టునుగల (పదేశేములకు సైతము వ్యాపించినది, 

1510-1580 లే కృష్ణదేవరాయల (ప్రాభవమువలన అత్యు 

నృ తదశకువచ్చిన విజయనగర సామ్రాజ్యము అతని తర్వాత 

శీణించుటకు మొదలుపెట్టి, 1565 తల్లికోట యుద్ధములో 

విజయనగరమువారు పూర్తిగా ఓడిపోవుటచేత్య నాశనమయి 

పోయినది. బిజాపురపు నవాబు అదోని, నంద్యాల (ప్రదేశ 

ములు తీసుకొన్నాడు, అతని అధికారమునకు లోబడి 

పాలిగారు బశౌరి జిలాభాగములను పరిపొలించుచుండిరి. 
య య 0౧ 
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ఒక నూరుసంవత్సరములు గడచిన తర్వాత శివాజీ బిజాపుర 

మువారి దునములను పటుకొనుటకు మొదలుపెటి బరి 
౧ లు లు య 

జిల్లాలోగల బక్ల్లర్కి అదోని మొదలయిన దుర్షములను సెతే 

ము పట్టుకొ నెను, శివాజీ విజ్బృంఛణమును అడచి వేయు 

టకు (ప్రయత్నించి విఫల మనోరథుడైన బిజాపురపు సుల్తాను 

శుదకు శివాజీని మంచి చేసుకొని అతని తోచడ్చాటు సంపొ 

దించుకిెనుటే మేలని యెంచి అతనికి బ్లైరి ఆదోని 

కోటలు ఇచ్చివేసితినని (ప్రకటించి శివాజీకి స్యాధీనపరచెను, 

రాయగుర్దం, అనంతేపురం, పహార్చనహాల్లి పొలిగార్లు మాత్రము 

తమ (ప్రదేశములను తామే పరిపాలించుకొనుచుండిరి ; అయి 

నను మహారాషలు చౌత్ మాత్రము చెల్లిస్తూ ఊండరి, 

1680 లో శివాజీ చనిపోయిన తర్వాత అలతేని కుమారుడు 

సాంభాజీ సమర్గతేగల పరిపాలకుడు కాకపోవుటచేత, 

మోగల్ దండయా(త్రలను అరికట్ట లేకపోయెను. అదివరకే 

దక్క_ను దండయాత్రలు (ప్రారంఫించిన జెరంగజేబు 1688 

బళ్లారి అంతా స్వాధీనపరచుకొ నెను, తర్వాతి చరిత్ర అనంత 

పురం జిల్లా చరిత నే పోలియుండును. 1800-1801 నాటికి 

ఈ జిల్లా నైకేము ఆంగ్లేయుల పరిపొలనమునకు లో బడినది 

బళారి జిలాలో పేరుపొందిన సలములు 
౧ ౧౧ థి 

చర్విత విషయములో 'పేరుపొందినవి : 

(1 హంపి వతుంగభ(ద్రానీది ఒడ్డున హా స్పెట్. స్టే 

నుకు చేరువగా ర మెళ్ళ దూరములో ఉన్న విజయనగరమునకు 

ఆంధ్ర బిల్లోల చర్మిత్ర 

సంబంధించీన కట్టడములు, రోజమందిరములు దేవాలయ 

ములు 'మొదలయైనవి తల్లికోట యుద్ధమయిన తర్వాత మవా 

మ్మదీయులవలన నశించినవి, 

ములు నేటికిని కనబడును, 

వాటి జీర్ణమైన శిథిలఫాగ 

వీటిని బట్టి _నైలము విజయనగ 

రము మంచి ఊన్న తేదశలో నున్న ప్పుడు ఎటుండెనో ఊహిం 
| యు 

చుటకు సాధ్యమగును, అందుచేత వీటిని చూచుటకు తీర్థ 

య్యాత్రికులవలె ప్రతిసంవత్సరము వేలకొలది జనులు--మన 

"దేశములో వాశేకాక పె చేశములవారు సైకేము==వన్లూ 

ఉందురు ఇందులో విట్టలరాయని చేవాలయమ్యు రాజ 

మందిరము, ఏనుగుల సాలలు, శ్రీలు జల క్రీడలాడి స్నాన 

ములు చేయుటకు నిర్మించిన కట్టదములు “మొదలయినవి ఆ 

చాటి శిల్పిచాతుర్యమును వేనోళ్ళ చాటుతూ ఊన్నవి, 

(2) అదోని :-(ఆదవాని) [క్రీ ఈ 225-840 లో వెల 

సిన పల్లవులరాజ్యమునకు రాజధానిగా ఉండేది. * 

(8) పార్శణహల్లి ;---(హీరహడల్లి పల్లవ శివస్కంద 

వర్మ తామళశాసనములలో ఒకటి ఈ హిరహడగల్లి లోనిది, 

పుణ్యక్షేతములు కా 

1. హంపి :--ఇచ్చటి విరుపొక్షస్వామి ఆలయములో 

ఏ(పెల్ నెల నడుము “పెద్ద ఉత్సవము జరుగును, పంవాపతి 

గోపురము అందమైనది, 

2, కుడిగి తాలూకాలో కొత్తూరువద్ద బసవేశ్వర 

స్వామి ఆలయము కలదు, ెబ్రువరినిలలో కడపటి దిన 

ములందు ఉత్సవము జరుగును. 

8, మైలారు :(హుడనల్లి తాలూకా) ఇచ్చట లింగప్ప 

స్వామి ఆలయము కలదు. ఫె బ్రువరినెల నడుమ ఉఊల్సవము 

జరుగును, ఉఊల్సవదినము లలో ఒకనాడు లింగప్పస్వామి ఒక 

చిన్న చాలునిలో (ప్రవేశించి రాబోవు 'సంవర్సరము ఎట్లుం 

డునో ఏమి జరుగునో ఆబాలుని నోట పలికించును. స్వామి 

ఫూనిన బాలుని ఒక పూజారి తన భుజములపై కూర్చుండ 

'బెట్టుకొనును, అప్పుడా బాలుని చేతులలో స్వామి తాలూకు 

విల్లు పెట్టి అది ఇనుపవిల్లు గనుక బరువుగా నుండుటచేత 

మరియొక ఫూజారి పట్టుకొనును, అప్పుడు ఆ బాలుడు 

ఫలికిన మాటలు స్వామి పలుకులుగా భావించి వాటిని విను 

టకు వేలకొలది జనులు అక్కడ చేరుదురు. 

4. కురువల్లి :--(వార్చణహల్లీ తాలూకా) ఇచ్చట గోని 

బ(ర్రప్పస్వామి ఆలయము కలదు, మార్చినెల నడుమ ఉత్స 

ఇవములు జరుగుచుండును. 
. 
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అంధి)స రషాస్యము 

ర్, మంచాల: (అదోని-ఆదవాని-తౌలూకా) ఇచ్చట 

రాఘవేంద్రస్వామి ఆలయం కలదు. అఆగస్టునెల నడుమ 

ఉత్సవము జరుగుచుండును, 

6. శ్రీ రాఘవేందస్వామి ఆలయము ఇది మ(డ్రాసు- 

రాయచూరు ఒరెలుమాగ్రమున తుంగభద్ర మం(తౌలయనును 

స్టేవనుకు తూర్పున 9 మైళ్ల దూరములోగల మం(తాలయ 

మువద్దనున్నది. (ప్రతిసంవత్సరము ఇక్కడ ఆగస్టు నెలలో 

గొప్ప ఊల్ఫేవము జరుగును, 

చితూరు జిలా చరిత 
ఆ రం అ 

(పొనీనకాలమందు ఈ జిల్లాలోని (పదేశేమంతయు._ 

కొండలే కాక పల్లపు నేలలు .నెతము---అడవులతో నిండి 

యుండెను. ఇందులో దత్నీణమునగల పల్లపు (ప్రదేశము 

అరవ ేశముతోను ఉత్తరమునగల పీఠభూమి భాగములో 

పడమటి (ప్రదేశము కర్ణాటక చేశేముతోన్సు తేక్కిన (ప్రదే 

శము "తెలుగు బేశముతోను సంబంధము కలిగియంం డెను, ఈ 

(ప్రబేశముల (ప్రావీన చరిత్ర “తెలుసుకొనుటకు ఆధారములు 

లేవు. | 

(క్రీ శ, తీవ శతాబ్బమునుండి కొంతకాలము పల్లవుల రాజ్య 

ములో ఈ జిల్లా (ప్రదేశము చేకయుండెను. తర్వాత ఇది చోళ 

రాజ్యములో నొక భాగమయినది. 18వ శతాబ్దమున చోళ 

స్మా మాజ్యము శ్నీణించిన తర్వాత, "కా శ్వేటినగర జమినులో 

పుత్తూరు డివిజనుకుచేరిన నారాయణవనమను ఒక (గ్రామము 

రాజధానిగా చేసుకొని కొంతకాలము సాలువ రాజులును, 

పిమ్మట కొంతకాలము యాదవరాజులును రాజ్యమేలిరి, 

ఇతర (ప్రదేశములలో సామంతరాజులు తేమ పరిపొలనము 

సాగించు కొనుచుండిరి. పిమ్మట కొద్దికాలము ఢిల్లీ సుల్తా 

నులరు లోబడినది, విజయనగరరాజ్యము విస్తరించిన కొద్ది 

కాలములోనే ఈ జిల్లా (ప్రదేశము ఆ రాజ్యమం దొకభాగ 

ముగా నుండెను. తల్లికోట యుద్ధము (1565) బో హిందూ 

రాజులు వూర్తిగా ఓడిపోయి విజయనగరమున్ను దాని 

తర్వాత 1576.7 లో "పెనుగొండయున్ను మహమ్మదీయుల 

వశము కాగానే విజయనగరపు తిరుమలుని కొడుకు రంగ 

రాజు చం(ద్రగిరికి పారిపోయి అక్కడ ఒక చిన్న రాజ్య 

'మేర్చరచుకొనియుం డెను. మరికొన్ని చిన్న చిన్న రాజ్య 

ములును అప్పుడే పుట్టినవి, గోల్కౌండ నవాబు అధికా 

రము వ్యాపించినది, అతని అధికారులలో కడప నవాబు 

పుంగనూర్, మదనపల్లి, వాయల్ పొడు తాలూశకాలున్ను, 

ఆర్కాటు నవాబు తేక్కీన భాగములున్నూ పాలించు 

చుండిరి. 17-18 వ శతాబ్దములో మహారామ్ట్రలు దండెత్తి 

వచ్చి చార్ (శిస్తులో నాల్దవభాగము వసూలు చేసు 

కొంటూ ఉండిరి. (క్రీం శ, 1760 నుండి మైసూరు రాజ్య 

ములుచుండిన ఆాదర్ అలీ యున్ను ఆ పిమ్మట, అతేని 

కుమారుడైన టిప్పుసుల్తానున్ను ఈ జిల్లా (ప్రబేశేమందు 

వైఠతము తేమ అధికారమును నిల బెట్టుకొనిరి, పిమ్మట కడప్క 

కర్నూలు అనంతపురం, బళ్లారి జిల్లాల చరి(త్రవలెనే ఈ 

జిల్లా చర్మిత్రయు సాగినది. ఈ జిల్లా (ప్రదేశము టిప్పు అధి 

కారమునుండి తప్పీంచినప్పుడు మదనపల్లి వాయిల్ సాడు 

చంద్రగిరి తాలూకాలు _నెజామనకున్నుు తక్కిన భాగములు 

ఆర్కాట్ నవాబునకున్ను ఆంగ్లోయయులు ఇప్పించిరి ; గాన్సి 

మరికొద్దికాలమునకే సేన సిబ్బంది కర్చులకుగాను నైజాము 

వారున్ను ఆర్కాట్ సవాబున్ను తాము పుచ్చుకొన్న ప్రదే 

శములు ఆంగ్లేయులకు ఇచ్చి వేయవల సీవచ్చినది. అప్పట 

నుండియు అనగా 1801 నుండ్న్ని ఈ జిల్లా ప్రబేళశమంతా 

ఆంగ్లేయుల పరిపాలనములోోనికి వచ్చియున్న ది. 

చిత్తూరు జిల్లాలో పేరుపొందిన స్థలములు 

చరిత్ర విషయమున ప్రసిద్ది పొందినవి :---- 

(1) వేల్కూరు :- చిత్తూరు తాలూ కాలో యన్నదిం 

ఇది వూర్వము ఒక గొప్పనగరముగా నుం డోననిన్ని ఇక్కడి 

మార్కండెయాలయము ఫూర్వము జనమేజయరాజు కట్టించిన 

దనిన్ని ఇక్కు_డివారు చెప్పుకొంటూ ఊంనురు. 

(2) వళ్లిమలై :---ఇదిన్నీ చిత్తూరు తాలూకాలో 

రూన్నది. ఈ (గ్రామములోన్సు దీని చుట్టుపట్లను _జినుల కట్టడ 

ములున్ను పురాతేనపు కోటలున్ను గలవు. 

(8) బాపనత్తము :ఇది పలమనేరు తాలూకాలో 

యన్నది దీనికి సమీపమున పాండవగుళ్లు అనే (పాచినజనుల 

సమాధులు కలవు. 

(ఓ) దండపల్లి :---ఇదిన్ని పలమనేరు తాలూకాలో 

ఉన్నది. ఇక్కడి ఆలయము" పూర్వము చోళరాజులు 

కట్టినది, 
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(5) సోమపల్లి :---మదనపల్లి తొలూకాలోనిది, ఇక్కడ 

పురాతన చేవాలయములు కలవు, 

(6) వాయల్పాడు ;- తాలూకాకు ముఖ్య పట్టణము. 

దీనిని వర్మీకపుర మందురు. ఇక్కడి (క్రీరామాలయము 

బాల పురాతేనమైనదట ; రామ విగహము ఒక పుట్టలో 

దొరికినదట, 

(7) చందగిరి వ్ర శ, 15/6-77 లో మహమ్మ 

దీయులు'పెనుగొండ సైతము పట్టుకొనగా తిరుమలరాజు 

కొడుకు రంగరాజు చంద్రగిరికి పారిపోయి, రాజ్యము 

స్టాపీంచుకొ నెను. కొండపపె నరసింగరాజు కట్టిన కోట "నేటికిని 

నిలిచి యున్న ది. 

(8) నారాయణవనము (పుత్తూరు డివిజన్ లోనిది) 

ఫూర్వము ఇక్ళ_డి (ప్రదేశమేలిన సాలువ రాజులలో అక్క 

రాజు కూతురైన పచ్మావతిని తిరుపతి చేంక టేళ్ళరులు 

"పెండ్లి వేసుకొనిరట. 

(9) వళ్లివట్టు :(తిరు త్తణి డివిజకాలోనిది) ఇక్కడి 

ప్రదేశము మహ్మదీయుల పరిపొలనములోనున్న ప్పుడు ఇది 

యొక ఎనెన్య రు యుండెను, 

(10) గుజ్జంకొండ :--(వాయల్బాడు తాలూకాలోనిది) 

విజయనగర సామ్రాజ్యములో ఈ (పదేశమున్న ప్పుడు 

ఇక్క_డ కోటకట్టి పరిపాలకాధికారులకు శాణాగా ఊంచిరి, 

ఆ కోట ఇప్పటికిని నిలిచియున్న ది. 

(11) తరిగొండ :=- పీరు పొందిన ఆం(ధకవయి| త్రి 

తరిగొండ వేంకమాంబ నివసించిన స్థలము, ! 

పుణ్యక్షేత్రములు వమ 

1. మొగిలి (చిత్తూరు తాలూకా) ఇక్కు_డి శివాల 

యము చాలా(పావీన మైనది. 

2. మేల్చాడి : (చిత్తూరు తాలూకా) ఇక్కడి శివా 

లయమున్ను చాలా (ప్రావీనమైనది, _కెవ మతాచార్యులు 

ఈ స్థరమును గార్చి రచించిన పొటలు “పెక్కు. గలవు. 

క్రీ, వళ్ళిమలై :--మేల్చాడికి రెండుమెళ్ల దూరములో 

ఈన్నది. ఇక్కు_డ సు(బస్మాణ్యస్వామి ఆలయము కలదు, 

కుమారస్వామి ఇక్యృ-డనే వల్లిన్కి “పెండ్లి చేసుకొనెనని 

ఇప్పుకొందురుం శి. 
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4. కలకడ *—వాయల్నాడు తాలూకాలో కడప జిల్లా 

సరిహద్దున ఊన్న ది, 

పురాతన మైనది, 

ఇక్కడి సిర్ద్చరాలయము వాలా 

శివరాత్రికి గొప్ప ఉత్సవము జరుగును, 

ర, తనకోన :--(వాయల్బాడు తాలూకా శివాలయ 

ములో శివరాత్రికి గొప్ప ఊతృవము జరుగును, ఇక్కడ 

80 అడుగుల ఎత్తునుండి పడే జల పపాతేము కలదు. 

6. తిరుపతి : ఈ క్షేత్రము దేశమంతటను (పసిద్ది 
థి 

పొందిన పుణ్యక్నేత్రము. తిరుపతి యనే పేరు దిగువనున్న 

పట్టణమునకున్ను కొండల పైనున్న క్నేత్ర స్థలమునకున్ను కలదు, 

అందుచేత 'మొదటిది దిగువ తిరుపతి. శెండవది ఎగువ తిరుపతి 

రెండింటికిన్ని 7 మెళ్లు అంతరము, దిగువ తిరుపతిలో 

గోవిందరాజుల గుడికలదు. ఎగువ తిరుపతిలో గల వేంక 

శేశ్వరుల దేవాలయమే చేశ (ప్రఖ్యాతిగలది, ఏడుకొండలు 

(శేసొ[ది కొండలు) ఎక్కి_నగాని వేంక కేశ్వరాలయము చేర 

లేము. అందుచేతనే ఈ దేవునికి ఏడుకొండలవాడని పేరు 

వచ్చినది. ఆ కొండల ెని మందున్న గాలిగోపురము దాని వెను 

కనున్న (వాంగణము వేయి స్తంభముల మంటపము బంగారు 

ధ్వజ స్తంభము ఆ వెనుకనున్న చేంకశేళ్ళరాలయము భక్తు 

లయిన మన చదేశస్థులకే కాక విదేశస్థులకును దర్శనీయములై 

ఆనందమును కలిగించును. సెక్రైంబరు మాసములో 

(బ్రహ్మోత్సవము జరుగును. ఈ దేవతే శివ విషుమార్తులు 

శిండును కలిసిన చేవతేయని _కెవులును _వెప్ణువులును యా|త్రి 

కులుగావచ్చి స్వామిని దర్శ్భింతురు. 

7, తిరుచానూరు తిరుపతి పట్టణమునకు 3 మెళ్ల 

దూరాన స్వర్ణముఖీ నదీతీరమున గలదు. ఇక్క_డ వేంక 

పేళ్వరులు "పెంద్దియాడన పద్మావతీదేవి ఆలయము గలదు. 

ఆమెకు అలువేలుమంగమ్మ అనియు “పేరుగలదు. 

క్ర. కాళహస్తి :--ఇదిన్నీ స్వర్ణముఖీ నదీతీరమున 

ఉఊన్నదదిం కాట్బాడి- రేణిగుంట-గూడూరు లైలుమార్టమున 

గలదు. శివుని అయిదు లింగములలోను వాయులింగము 

ఇక్కడి ఆలయములో (ప్రతిస్థ అయిన దందురు. మహాశివ 

ర్యాత్రికి ఇక్క_డ గొప్ప ఉత్సవము. జరుగును, ఒక. సాలె 

పురుగు, ఒక సర్పము ఒక ఏనుగు మూడున్ను ఇక్క_డ 

శివుని ఆరాధించి మోక్షము పొందెనని చెప్పుదురు. 

9, నారాయణవనము :---(అలమేలుమంగమ్మ్ర) పద్మా 

వతి పుట్టిన ఊరు, ఇక్కడ కల్యాణ వంక శ్వరుల ఆలయ 

మున్నది. సస 



ఆంధిన ర్వస్వము 

10. కెంపులపాశిము :-- (నారాయణవనమునకు కి్హే 

మెళ్ల దూరాన) అమ్నాయజాకీ గుడి కలదు, 

ఆవణినెలలో గొప్ప ఊతృవము జరుగును, 

' 11. తిరుత్తణి :--పట్టణమునకు పడమటిభాగమున గల 

కొండలమిద శ్రీ సు( బహ్మణ్య స్వామి ఆలయము కలదు. (ప్రతి 

కృ త్తికకును ఉళ్సవము జరుగును. 

12. ఆరుంగుశము :---(తిరుత్తణి డివిజనులో) ఇక్కడ 

పురాతనమైన జెనాలయము కలదు. 

"13, తిరువాలాంగాడు శివుడు న ర్హనముచేస్కి కాళిని 
. ఓడించిన స్థలమని చెప్పుదురు. మార్లశిర మాసములో ఆరుద్ర 

దర్శనమునకు వేలకొలది యా(తికులు వత్తురు. 

ఇక్కడ 

ఆరోగ్య విషయమున పేరు పొందిన స్థలములు యా 

1 మదనపల్లి :---థర్మవరం = పొకల = 'కాట్బాడీ లలు 

మార్లములో ఉన్నది. మదనపలిరోడుు సేపునుకు రీ ముళ్ల 
౧ cn ఈ © రయ 

దూరాన ఈ ఆరోగ్యవర స్థలము కలదు. యయరోోేగము 

నివారించుటకు తేగిన శ్తోస్షస్థిత్సి గాల్సి నీరు గల (ప్రదేశము. 

ఎనెల్వే స్రేవనుకు నాలుగు మెళ్ల దూరాన తయకోగుల 

చికిత్సాలయము కలదు. ఇక్కడి (ప్రదేశము సముద్ర మట్టు 

మునకు 2500 అడుగులు ఎత్తున ఊన్న ది. 

2, పలమనేరు: తాలూకాకు ముఖ్య పట్టణము. ఇదిన్నీ 

9940 అడుగులు ఎత్తుగానుండుట వేత చల్ల గానుండును, 

చేసవికాలము వాసయోగ్యమయిన స్థలము. 

ఓరుగల్లు (వరంగల్) జిల్లా చరిత్ర 

ఇది (ప్రస్తుతము టనెజూం రాజ్యములో ఊన్నా, తెలుగు 

దేశమే కనుక దీని చర్మిత్రయున్ను, ఈ (పాంతమందలి 

(ప్రసిద్ధ స్థలముల విశేషములున్ను "తెలియజేస్తున్నాము. 

ఓరుగల్లు నగరము చాలా (పావనమైనది. దీని “పీరుగురించి 

ఖిన్నాభిపొయము లున్నవి, ఇది ఒక “పెద్ద రాతిమోద 

నున్నది గనుక ఒక రాయి అనే అద్ధములో దీనిమొదటి 

పీరు ఒరుక్క_ల్ అనిన్ని, దానినుండే ఓరుగల్లు, ఒరుంగల్ , 

జఒరంగల్, వరంగల్, వొరంగల్ అనే "పేళ్ళు వచ్చినవనిన్ని 

వ్యుత్చ త్త ్యర్థము ననుసరించి దీనిని సంస్కృత ఫావులో ఏక 

ఇ లనగరమని ేర్కొనిరనిన్ని కొందరి అభిప్రాయము. 

టాలమో (ఈజిప్టు జ్యోతిశ్ళాన్రవేక్త) (క్రీం న లవ ళతాబ్ద 

మందు రచించిన భూగోళళా(న్ర్రములో ఈ (ప్రదేశమున గల 

దని పేర్కొన్న కోరుంకుల నగరమే ఓఠంకులమై ఒరుం 

గులరై తుదకు వరంగలయినదని జనరల్ కనింగ్ హోము 

చెప్పెను. ఏదైనా శాతవాహనుల (అనగా అంధుల) 

వంశపు రాజులే ఈ (ప్రదేశమున ఈ నగరము నిర్మించినా 

రనవచ్చును. మొట్ట మొదట ఆంధుల్కు తర్వాత ఇకా 

కుల్కు తర్వాత పళ్చిమ చాళుక్యులు దక్కను ఆంధ్ర దేశ 

మునకు పరిపాలకులు గనుక అందులో ఉన్న ఈ (పదేళము 

సైతము వారిపరిపాలనమండే ఉండె ననవలెను. అయితే, 

7వ శతాబ్దమునందే కాకతిరాజవంశమువారు ఓరుగంటి 

రాజ్యము నలుచుండిరనుటరకు బలమైన (ప్రమాణము గలదు. 

హ్యన్తాంగు దక్క_నులో దాన కాకత్యరాజ్యమున్లు 

“పేర్కూనెను బహుశా ఈ శకాకతిరాబులు పళ్చిమ 

చాళుక్య మహారాజుల అధిశారమునకు లోబడి తమ చిన్న 

రాజ్యము -నేలుకొనుచుండీరి కాబోలు, రివ ఫతాబములో 

దక్కను దేశమందు పశ్చిమ చాళుక్య మొదటివంశము ఆంతే 

ముంది రాష్ట్రకూట వంశరాజుల అధికారము ఏర్పడినప్పుడు 

ఈ కాకతిరాజులు స్వతం్యత్రులయి (క్రమక్రమముగా ఎక్కువ 

బలము సంపాగించి-పక్సిమ చాళుక్య శిండవవంళేను రాష్ట్ర 

కూటలను జయించి వృద్ధిలోనికి వచ్చేసరికి---మరల వారికే 

లాంగకుండిరి. (క్రీ. శ. 1150-1108 పశ్చిమ చాళుక్య కుల 
తిలకుడని గొప్ప పేరుపొందిన మూడన తలపుని కాకతి 

(పోలరాజు ఓడించి తన స్వాఠం(త్యమును నిల చట్టుకొ"నెనుం 

(ప్రోలరాజు కొడుకు మొదటి రుద్రబేవుడు అనుమకొండలో 

"దేవాలయము కట్టించెను. ఇతేని కాలములోనుు అంతకం కు 

ఎక్కువగా ఇతని తర్వాత రాజ్యమునకు వచ్చిన గణపతి 

దేవుని కాలములోను "కాక తీరాజ్య ము ఎక్కు.వమేర వ్యా 

పించినది. “ప్రా క్రీరమునందలి విశాఖపట్టణమునుండి బ_స్తరు 
సంస్థానపు టుత్తీరపు సరిహద్దు ననుసరించి మధ్య పరగణాల 
లోని వాందా జిల్లాను బేరారులోని దకీణ భాగమున్కు 

నైజాం రాజ్యములోని తెలుగు జిల్లాలను చిత్తూరు మండ 

లమునుు కడపు కర్నూలు అనంతపురము జిల్లాలను గలుపు 

కొని -కాంచీపురయు వరకున్యు అటనుండి తూర్పు సముద్రము 

వరకు నొక గీతను గీచినథో "నేర్పడు సువిశాలభూభాగము 
నాటియాంధ్ర, మహాస్మామాజ్య మగును 2 అని గణపతి జేన 
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చక్రవర్తి సామ్రాజ్య వైభవమును సరించి డా॥ మారేమండ 

రామారానుగారు తేమ * తెలుగు వెలుగిలో (ఫు స్ 21.) వ్రాసీ 

నారు. ఈ _వెళవము (ప్రతాపరుద్రదేవు అస్పమించిన వర 

కును నిలిచియుం డెను, గాని, తర్యాత (క్రమక్రమముగా 

ఢిల్లీ సుల్తానుల దాడివలన తీణించి నశించినది. 
గోల్కొండ నవాబుల అధికారము 15వ కతాబ్దమునుండి 

16వ శతాబ్బములో కడపటికాలము వరకును నిలిచినది, 

పిమ్మట జెరంగజేబు పాదుపావారి విజయమువలన ఓరుగల్లు 
మరాగల్. సామాజ్యమం వొక భాగయమెనది ఆ పిమ్మట 

నెజాం స్వతంత్రత పొందినప్పటనుండిన్ని ఇది ఎైజాం 

రాజ్యములో చేరియున్న ది, 

ఓరుగల్లు (పటోమందలి [పసిద సలములు 
ధ్ థి 

1. అనుమకొండ :—(హనుమ-కొండ) ఇచటి . వేయి 

స్తంభముల దేవాలయము. [క్రీ శ, 1162-1168 నాటిది, 

ఇందు శివుని కొకగడ్సి విష్ణువు కొకగడ్కి నూర్యున కొకగుడి 

కలవు. శివాలయము నెదుటనున్న నంది విగ్రహము ఏక 

శిలా విగ్రహము, ముఖద్యారమునందలి రాతిపలకల పె 

'చెక్కీన శాసనములో “కాకతి (కాకతీయ రాజుల వంశా 

వళి గలదు. 

2, ఓరుగంటికోట :--గణపతిదేవు కట్టుటకు (ప్రారంభిం 

ఏను; రద్రమటేవి పూర్తిచేసెను. ఈ కోటచుట్టును శెండు 

(ప్రాకారములు గలవు. లోపలి (ప్రాకారము రాతిగోడలును 

జైలుపలి (పకారము మట్టిగోడలును గలవి, వెలుపలి (పాశా 

రము చుట్టును" నీటితో నిండియున్న కందకము గలదు, 

అనుమకొండకు దక్షిణమునకు ఆరమైళ్ల దూరములోగల 

తిమ్మాపురము నరసిమలిగూ డెము అనే (గ్రామాలవద్దను "నేటి 

కిని కనబడుతున్న మట్టిగోడ మొండిభాగములనుబట్టి రీతు 

గంటి కోటచుట్టును మూడవమట్టి ప్రాకారము నైకము ఆ 

కాలమున నుండెనని ఊోహించవచ్చునుః కోట 'సమమైన 

భూతలమున నుండుటచేత మూడు (ప్రాకారములు కావలసీ 

వన్చెను, కోటలో నడుమనొక దేవాల యము-గణపతిదేవు 

కట్టించినది-కనబడునుగాని అది ఫూర్తిరమైనట్టు కనబడదు. 

కటక లోపలి (ప్రొకారమందు నాలుగు ద్వారములు గలవు. 

ఉత్తర దక్షీణ ద్వారములు మూఫ్రియున్న వి. పడమటి 

పిమ్మట 

ర అశ WwW ఈత త్ 

ఫల గా 

ద్వారము నూ. దర్వాజా), హా 
(బందరు దర్వాజా) తెరచియున్న వి. 

8, పాలంపేట :--వరంగల్ జీలా మీల?' తాలూకాలో 

ఒక గ్రామము. అనువుకొండకు వాయవ్యదిక్కు న 40 మైళ్ల 
దూరాన ఉన్నది, ఇక్కడను ఒక "పెద్ద చేవాలయము, 

మూడు చిన్న 'దేవాలయముల్కు మరి రెండు మూడు చిన్న 

గుడులు కలవు, చేవాలయములందలి రాతిగోడలపపెని రాతి 

స్తంభముల పెని అనేక చిత్రములు చెక్కి_యున్నారు, రామా 
యణ మహాభారత కధలకు సంబంధించిన చిత్రములు గలను. 

ఆంధులలో ఇంటి “పేళ్లక ఆధారము లైన వాటిలో 
ముఖ్యము లయినవి (గ్రామనామములు, వాటిలో కొన్ని 

ఈ దిగువను తెలియజేస్తున్నాము 3 

అందుర్తి, అక్కు_ర్తి అజ్జవరము, అజ్జాడ, అత్తిలి, అళ్తు 

లూరు, అద్దంకి అన్న వరము, అప్పిక ట్ల భ్రబ్బూరుు అల్లూరు 

ఆకివీడు ఆచంట, ఆక్మకూారు ఆదపష(రు ఆలపాక్క 

ఆలపాడు, ఆలమూరు, ఇచ్చాపురము ఈదర, ఈదరపల్లి, 

ఉప్పులూరు ఏలూరు ఐతవరము, ఒంగోలు ఓలేరు కందు 

కూరు కదిర్తి కనగాల్క కంభంపాడు, 'కానుకు.ర్రు "కావూరు, 

'కాళీపట్టము, కాళూర్కు కొత్తపల్లి గంజాం గండికోట, 

గరికవలస్క గార్గ పొడు గుంటూరు ఘంటసాల, చుండూరు 

చందుర్తి, చేబ్రోలు చేమకూరు చోడవరము జలుమూరు 

జూలూరు జొన్నలగడ్డ, రూడువూడి, టంగుటూరు 

డొంకినవలస్క తటవర్తి, తరిగొప్పుల్క తాడిష్మర్రు తాడూరు 

తాడేపల్లి తుమ్మలపల్లి, తూమకూర్చు దెందులూరు దేవగు 

'ప్తౌముు 'జేవ్రలపల్లి § నడింపల్లి, నండూర్కు నందివాడ, 

నంద్యాల నిడదవోలు "నెల్లూరు, పాకనాడు పాకల, 

పొలకొలని, పాలకొల్లు సాలూరు పులకురు, పుల్లా 

వూండ్ల, "పెనుమ్మర్రు (ప్రత్తిపాడు బయ్యవరము, బక్లౌర్సి 

బాపట్ల బిజాపురమ్కు బిట్రగుంట, “బెజవాడ భట్టి పోలు 

భీమవరము, మల్లవరము మల్యల, మండపాక్క మండపల్లి, 

మాకవరపు, మాచర్భ, మేడపాడు మేడేపల్సి, మోచర్హ 

మోడేకురు, "మైసూరు 'యగ్రగుంట్ల, యర్రమిల్లి, రాయ 

(పోలు రాయవరము, శేపల్లి, లక్క_వరము వడ్డాది వడ్ల 

మన్నాడు వెణుతురుపల్లి, వేజండ్ల శ్రీరంగం, సత్తెనపల్లి, 

సాలూరు, సిరిపురం మొదలనునవి, 

9. ఉం 
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11న భాగము - 80న అధ్యాయము. 

ఆంధ్రడె? -భఖవృద్ధి ఎట్టు చేయనగును ? 
డాక్టర్ భోగరాజు పట్టాభినీతారామయ్య సై వుల బధ సీజన్ 

రై్రంధదేశము సవీనవికాసమును పూర్తిగా పొంది 

భారత జేశజాతీయతా నిర్మాణమునకు సకలవిధముల సహా 

కారి యగునట్లు చేయుటకు ఏమి "కావలెనని అడిగితే నీను 

మొట్టమొదట "చెప్పవలసిన విషయములు మనవిచేస్తున్నా ను, 

ఆంభ్రయువకులు శుచిశుభ్రతేలందు తరమకుగల నిర గమ్యము 

కపప డి పనిచేయడానికి బద్దకింది కులాసాగా కాలచేపం 

జేదామ"నే అఫిలాప్క అమికేవ్యయము, వీనిలో ఏముందని 

ప్రతీది చులకనగా మాచే నిగసనభొవము "మొదలయిన 

దురఖ్యాసములు విడిచి"పెట్టుకోవాలి. విశ్వక భాపరిపశ్లు 

విద్యయందు తమకు-విశ్వాస మున్న న్న్నంలే" కెలము అది చక్కగా 

అలవరచుకొందచామ నే సంవూర్షాస సక్సితో విశ్వవిద్యాకళ" 

శాలలలో (ప్రవేశించవలెను. అందులో (ప్రవేశించినవాయ 

పరీక్నలందు ఉాత్తమ(ేణిలో మొదటివారుగా ఉఊత్తీస్టలగుటకు 

(ప్రయత్ని ౦చవలెను, అంతేకాని ఏదో నీచంగా ఊత్తీష్టలయి 

ఉఊత్తీర్ణలయినవారి జ్చేళ్ళపట్టికలో కట్టకడప ట సంతకము "పెట్టిన 

ఆజిస్ట్రిరువారి ్చీర్రిక్లి చేరువగా ఛైనా శేమెపీరు 

అని క్రీ వీళాందరాదు. ఐ.ఎమ్.ఎస్; ఐ.సీ,ఎస్,, పోటీ పరీ 

కలకు మన ఆంధ యువకులు ఎక్కువగా. వెళ్ళక పోవ 

డానికి ప్రతిబంధక మేమి వచ్చినది : 2 -వైల్ళిన కొద్దిమందిలోను 

కడుకొద్దిమంది మాత్రమే విజయం పొందడ' మీమి ? ఆందులో 

విశ్వాసంలేని వారు వెళ్లనే వద్దు. పోనీ జీవనంకోసం 

తమ కిష్టమైన పని సంవూర్ణ, మైన తశ్చగతతో న్కు భక్తి 

శ్రద్దంతోను చేయడానికి వూనుకోరాదూ ? అదీచేయరు! 

(ప్రతి విషయంలోను. దిల్ ఖుహీగా వ్యవహరిస్తారు. 

యుత జీవనానికి భంగకరముగా కలహాస్సర్శ లతో దేశాలు 

కొట్టుకొంటూ (ప్రయాస పడతూడన్న ఈ యుగంలో 

ఇటువంటి ఉఊదానీనత్క నిర్ణయ్యం ఎందుకూ పనికిరావు, 

అద్భున చర్యలకు, తీక్టభావో, టే: కొనిక్సి చి త్త్యప్రవృత్తులకు 

వై తస్య విడంబనానికి యావనం తగినదళశ. కార్యములు మ 

(ప్రారంభించి (ప్రయత్న పూర్వకంగా నిర్వహించి సాధించ 

డానికి తసినదళ ఆతర్వాతిది+ 

యొావనదశలో నే పడవలెను. 

శాంతి 

ఆందుకు “కావలసిన పునాది 

కా స్త్రజ్ఞాన విషయంలోను, 

స్వతం[ల్రబుర్ధి కుశలతలోను కల్పనాశ కిలోను పరిశ్రమల 

లోను వాణిజ్యములోన్సు పరీ'షలలోన్సు శ్రీవయా(త్రేయందలి 

ఊద్య్యోగాలలోన్సు ఆశేయాలలోను విజయా ర్హృతలలోను 

ఆంధ్రులు వెనుకబడి యున్నా రంెక్సే అందుకు కారణము 

వంశవరంపరణా వస్తూశాన్న దురభ్యానమే' కొని పరిసరముల 

చేయవలసిన (ప్రయత్నం సేయక ఏదో 

"నెమ్మదిగా ఊన్న దానితో తృప్తి పొంగి ఉందామనే కోరక 

కాని దు స్థర మైన 

(పభావము'కాదు. 

పరిస్టితులు 'కవు. 
శ 

సంఘంలోనుు జీవితంలోను ఈగ న్టరేస్టిపోవాలి, నియ 

మానికి విధేయత ఎక్కు_వ'కొవాలి, రంల 'ముత్త్సంమాడ 

అందరిమన్ననను పొందిన నాధు డుండవసేను. అతెడు లేని 

లోపం సంఘంవారి 'సమర్గతే మొత్తము మిద సగటున చూ జ 
ర =) 

అధికంగానే ఉందని కృషి పీపడి ఉనకుంపే తీగుతుందా ౪ 

ఆంధ్రులు విమర్శకులు ; 

"చెడ్డలు (గ్రహిస్తారు, 

బాగ త్తగా పరిశోధించి మందా 

కనుక ఎవరుచేసీన పనియైనా సరే 

స స్రనకల్యపరీకో చేసి ఖడీంచి, య భగన్నంచేసే బుద్తిగల 

వారు కావచ్చు ననవచ్చునా ? జక వ్యక్షియే5 ఇని ష్ట్ర 

'జీభంవా కేకొని తమగురించి ఇతరులు ఏమనుకొంటున్నా రో 

"తెలుసుకోవడంవల్ల మేలు కలుగకపోదు. ఇతరులు చెప్పు 

సక్క_రళలేకుం ఢా తమలోపాలను తామే (గ్రహించి దిద్దుకో 

వడం మరీమంచిది ; మెచ్చుకోదగినద. 

ఇంతవరకు వ్య క్షిగతేంగా నాకుతోచినది నేను మనకి 

చేశాను. అందుకు నన్ను మన్నింతురుగాక ! ఇకను ఆంత 

దేశానికి కావలసినదేమిటో మనవి చేస్తాను. వ్యవహారములో 

నలుగురుచేరి సుఘటిత మైన పని ఐక్యంతో చేయడం కావాలి. 

చూడండి బందరులో సుమారు ర్ సంవత్సరాల (కిందతూ 

స్థాపించిన చక్కార ఫ్యా కరీ, జెజవాడలోని బట్టలుానీ జ 

ఏలూరిలోని నారమిల్లుు గుంటూరు 'నారమిల్లు, రాజ 

హీం(దవరంలోని "కాగితం మిల్లు విశాఖపట్టణంలో న 

చలనచిత్ర నిర్మాణాలయం, చెన్న పట్టణంలోని “స్వరాజ్య” 

దిన ష్మతిక---వీటిలో” (ప్రతీదానికి వ్రాసి "పెట్టుకోదగిజు 

చర్మితభాగం "వుంది, వుయ్యూరు కో-ఆపశేటివ్ సుతో 
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ఫ్యాక్టరీ ఇంకా సాగుతూవుంది. 

శవములుగా ఉన్నవి 3 

ఊన్న వి. 

ఏీటిలోకొన్ని చచ్చి 

కొన్ని రోగంతో మంచము పట్టి 

వీటికి మృతపరీకౌ వద్దు, చికిత్సా వద్దు, స్థూల 

దృష్టితో ఇప్పాలంకు ఆం(ధజాతి యొక్క మానసి సిక వికోస 

విపషయమై మోద చెప్పిన వాక్యాలే ఆంధ్ర పారిశ్రామిక 

విషయంలో కూడా వర్తిస్తవి సాంఘిక జీవనము మన 

ఆదర్శమై ఉండాలి, సంస్థాగతే మైన 'కార్యనిర్వసాణము 

మన సంఘాభివృద్ధికి సాధనముగా చేసుకోవాలి. పరస్పర 

నిశ్వాసము పుట్టి అధికం కావడానికి ఇరు పక్షుములవారికిన్ని 

'సరలత్వం > నిప్కొ_పట్యం అధికంగా ఉండాలి, అన్నిటికం టె 

ఎక్కువగా కావలసినదేమంటే సంఘంలో . (ప్రతివాడు 

"పెద్దలు నలుగురు చెక్చినదానికి తన నిర్ణయాన్ని లోబరచు 

కొంటూ ఉండాలి, (ప్రధాన విపయాలేవో అప్రధాన 

విపయాలేవో గు రించే బుద్ధిసూక్మలే ఉండాలి, మన 

ఇరుగు పొరుగుల నున్న వారు 'సహకారులు, సహచరులు 

"తెలివి కేటలలోగాని బుద్ధికుశలతే లోగాని సంస్కృృతిలోగాని 

మనకంటు తర్కు_వవారని అహంభావంతో తలచి వారిని 

మనము చులకనగా చూచి సాటోపంగా నిరసించగూడదు. 

ఇట్టి అహంభావ ముండబక్తే ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు 

విషయంలో నష్టం పొందాము, దాని కేంద్రనిలయం 

శజవాడనుండి గుంటూారికి, రాజమం (దవరంనుండి 

అనంఠపురమునకూ "నెట్టుకొంటూ చివరకు వాల్చేరులో ఎట్టు 

స్గీరపరచడ జమ. ఆ విచారకరమైన కథ ఒకసారి ప్పి కి 

ెచ్చుకోవలనినచే. అయితే, ఎందుకు ? మన pan 

కార్యాలకు మూర దర్శక గాను ఆదర్శ ఫూర్వకంగాను 

ఉంటుందనికాదు ; ఇట్టి తప్పు మరియెన్నడును చేయరాదని 

చెప్పడానికి మాత్రమే, ఈ విశ్వకళపరిపన్ని వాసము 

వాల్దేరులో నే ఉండనీయడానికి రాయలసీమలోని మన 

అంధ సోదరులు _నైలము ఉఊడారభావంతో తమ అంగీ 

శకారములను 'సగొరవముగా (శ్రీబాగ్ స సమాఖ్య సమయమున 

-శెలియశేసిగారు. అందరూ ఏకీభవించి కోరితేశే తప్ప 

దాని శాశ్య్వతనివాసము మార్చ నేవద్దు. ఇకముందు రాజ 

ధాని నగరము ఏది కావలెను + కోర్టు ఎక్కడుండ 

వలెను! అనే వివయాలనుగరించి మనము మరి తేగవు 

లాడవద్దు. ఆ (్రిదాగుసమాఖ్య భక్తీ తో అనుసరించి 

వ్యవహారిద్ధాము. ఆ విధంగా వకివహారి స్టే ఆం(ధ్రరాస్ట్ర్రము 

1946 సరికి ఏర్పడి తీరుతుంది. థి 

ఆం ౧కౌఖబ్బుద ఎదు బయబుగుబు ? అధ “గ 

మన విద్యావిధాన పద్ధతి మన చేశానిక్కి సంఘానికి 

జాతీయతేకు కావలసిన (ప్రయోజనములను అనుసరించి మార్పు 

వెందవలసీయున్నది. ఈ విద్యార్థి గణ శ్రేణులలో 8వ 

ఫారము చదువు పూర్తి అయిన తర్వాత ఒక మజిలీయున్నుు 

స్కూల్ పెనల్ చదువు వూర్తి అయన తర్వాత ఒక మజిలి 

యున్నూ విద్యార్థులకు కావలసియున్న ది. "మొదటి మజిలీకి 

పీ ద్యార్థుల్రుతమకు వ్యవసాయ విద్యావ్యాసంగము "కావలెనో 

పొర శ్రామిక విద్యావ్యాసంగము "కావలెనో ఎంచుకొని, 

అందుకు (ప్రత్యేకంగా ఏర్పడిన విద్యాలయములలో (ప్రవేశించ 

వలెను.  ర0డవ మజిలీకి విశ్వకళ "పరిపద్విద్యల నభ్యసించు 

టకు అర్హులైన వారెవరో తెలుసుకొనుటకు ఒక వడబోత 

"కావలెను, అన్ని విధములా అ కలె న వారినే ఆ విద్యకు 

విడిచిపెట్టి తక్కి_నవారిని పరి శమలలోనో, వాణిజ్యము 

లోనో, నెన్యములోనో, ఉద్యోగాలలోనో (ప్రవేశ "పెట్ట 

డానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయవలెను, శశ్వకళాపరిహద్విద్యా 

లయములందు (ప్రవేశింపదలచిన విద్యార్థులలో ఎవరు అందుకు 

తగిన 'తెలివిలేటలు, సమర్థత గలవారో వారినే చేర్చుకో 

వలెను, విశ్వకళాపరిహత్తువారి పరీక్షలలో ఉత్తీళ్లులెన 

వారికే (ప్రభుత్వశాఖల ఉద్యోగములు లఖి'స్తవన్న అఆఖి 

(ప్రాయం కలగనీయకపోతే ఆ విద్యనభ్యసించవలెన్న 

కోరిక కేవలం ఆ విద్యయెడల మక్కువగలవారికేకాని 

ఊద్యోగచ్యామోహ మున్నవారికి ఉండదు, వా 'స్తవంగా 

పరీక్షల పద్ధతే పోవాలి, విద్యార్థులు తమ గురుకులవాస 

యోగ్యతను బట్టి తమ విద్యాగ "రవము నిలబెట్టుకోవాలి, 

డాక్టర్ మిల్లర్ , డా. స్కిన్నర్ ౫ (వోసఫె ఫెసర్ 'లత్నీనరను 

దయ 3 పొ చిన్న తేంబిపి ల్లై పండిత వీరేశలింగం, సర్ 

ఆర్, సం నాయడు మహామహోపాధాయ్య 

తాతా సు బ్బారాయ శాస్త్రీ కళా పనూార్థ్మ చేదం వేంకట 

రాయశ్ళాస్త్రే వంటి మహనీయుల క్రింద విద్యనభ్యసించడం 

వల్లనే విద్యాష్థలకు ఘనత రావలెను. 

కళలు, వృత్తి విద్యలు---వీటి విషయంలో కావలసిన 

చేమంకే ఆట వస్తువులు, నేతవస్తువులుు అచ్చుపోత, రంగు 

పూత పొందిన వస్తువులు దంతంతో ను చందనంతోోను చేసిన 

వన్తువులు, క(ర్రమాదను రాతిమోదను వెక్కి చేసిన వస్తువులు, 

తివాసీలు జముఖానాలు "మొదలయిన వస్తువులన్నిటిలోను 

ఇదివరకు వాడుకలోనున్న ధాతు సంబంధమైన రంగులకు 

బచూరుగా వృక్నుజాతి సంబంధమైన రంగులు కావలెను, లపాకీ 
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ఆంధిస ర్వస్వము 

దేవాలయములో ఫెకప్పు లోపలి తట్టుగల (తెలవర్గ్శ చిత్రాల 

నమూనాలు తీయించి నలుగురికీ 'తెలిసేటట్టు (ప్రచారము 

లోనికి తెచ్చి, అందరికి ఆదర పాాత్రమైనట్లు చేయవటెను, 

తాడిష్మత్రి “పెనుగొండ్య అమరావతి, నాగార్టనకొండ "మొ! 

స్థలములలోని శిల్సముల నమూనాలు ఒసెతేము తీయించి 

నలుగురికి "తెలియజేయవలసీ యున్నది, తంజావూరిలోని 

సరస్వతీ మహాల్ (గ్రంథాలయ మందలి "తెలుగు గ్రంథములు 

(అన్నీ (వ్రాత ప్రతులే) (ప్రభుత్వమువారి అనుమతిని బడసి 

రిశ్వకభాపరివద్భవనము లందో లేదా ఈ రాయలనీమలో "నే 

ఎర్కడనై నా జక "కేంద్ర స్థ్టలమందో “పెట్టించి అక్కడ 

విశ్వకళాపరిత్తుతో సమానాశయములుగలిగి అనుహంగికంగా 
ఉండే విద్వత్ పరిస్ కేంద్ర మేర్చ్పరచ్చి అచ్చు కావల 

సిన [గ్రంథములు అచ్చ త్తించి (పక టంచవలిసీ 

యున్న ది," 

ఆం(ధ్ర దేశంలో ఇప్ప డానికి సాధభ్యముకానంతే ఎక్కువగా 

ఖనిజసంపద కలదు, [కోమియమ్్ ఇనుము మెన్నీ సియమ్, 

అ(భ్రకం గనిబోొగ్లు, బంగారం, వెండి గ్రానైట్ వజ్రములు 

"ము ఏన్చో ఊన్న వి. ఇవి అన్నీ భూగర్భంనుండి బయ. 

టకు తీయడానికి (పజూసంఘమో _ (ప్రభుత్వమువారో 

ఫూనుకోవల సియున్న ది. భూగర్భ కాస్త సంబంధమైన 

పరిశోధనలు మన బేశంలో సరిగా జరగడంలేదు, వ్యజములు 

దొరికే స్థలములు పరిశోధించడం విషయములో కొందరు 

మిత్రులు మెచ్చుకోదగినపని సాగించారు. ఆపని ఫూర్చి 

కావలసీయున్న ది, విద్యుత్ శక్తి అధికంగా జనింప జేయు 

టరు "కావలసీనన్ని అవనాఫ 

ములు వున్నవి. ఆ విద్యుత్ శక్తి 

పల్లెలకు _నెతము అందే స్టే కళల 

వృత్తుల ఆధిక్యం “హెచ్చి భూతల 

స్వరూపమే మారి పోవునట్లు చేయ 

వచ్చును, 

రాక పోకల 'సదుపాయముల 

గురించి తగిన శ్రట్ణ వెంటనే తీసుకో 

వలసియున్న ది. (బిటిష్వారి పరి 

పాలనములో బర్మాకు ఉన్నట్లు, 

ఎక్క డెక్క._.డై తే ఓడ! ప్రయాణా . 

అక్కు | లకు అవకాశాలున్న వే 

డక్కడ ఇండియాకు ఎరెలుమార్లాలు [| 

ల్ 

లేకుండా పోయినవి. ఉన్నా తక్కువ. ఎక్కడెక్కడ 

రైలు మూర్జాలున్నవో అక్కడక్కడ నీటిపొరుదల్క నీటి 

బాటల రాకపోకలు పొడయినవి. జర్మనీ దేశంలో లు 

మౌర్చాలు ఎంతముఖ్యమో అంత ముఖ్యము-గా'నే నీటి చాటల 

రాకపోకలు కూడా చూచుకొంటారు. అంతేకాదు ఇవి 

వాకగాకూడా ఉంటవి, బిజవాడనుండి చెన్న పట్టణము 

పోయే బకింగ్హామ్ కాలువ (కిందటి సంవత్సరము మరఅ 

మరమ్మత్తుచేసి రాక పోకల సాకర్యములకు అనుకూలంగా 

చేయడం వల్ల వ్యవసాయానిక్సి ఎగుమతి దిగుమతులకు ఎంతో 

లాభంకలిగినది, 

గంగా నదినుండి "కావేరీ నదివరకు "కాలువ తీయించి ఆ0డు 

నదులున్ను కలుప వలెనన్న ఆలోచన పుట్టినగి, అది దివ్య 

మైన అలోచనేకాని పీచ్చితలంపు కాదు, కృష్ణా గోదావరీ 

నదులను కలుపుతూ తీసీన కాలువలు మరిమూడింతలు 

వెడల్పుగా (ల్రవ్వించి స్రీ మ్బోట్టుకూ'డా పోవుటకు వీలగు 

నట్లు చేయవలసి యున్నది. గోడావరినుండి ఉత్తరముగా 

మహానదికి-రూాపవాతణి, హుగ్గీ కిన్ని 5 దవీణంగా “పెన్నార్, 

కూమ్నదులకున్ను కాలువలు తీసి వెన్నపట్టణము నుండీ 

కలకత్తాకు కాలువలద్యారా సంబంధము కలుగజేయవలసి 

యున్నది. కొలువ మీదుగా ఇన్న పట్టణము నుండీ 

బెజవాడకు పంపించే సామాను 18 దినాలకు బెజవాడ 

చేరుకున్నది. అడే గుడ్సపెయినులో పంపిస్తే 24 దినా 

లకో 386 దినాలకోగాని చేరడంలేదు. ఇప్పుడీయుద్హం 

వచ్చినట్లు ఏదైనా అఆపదకాలంవస్తే "కాలువల ఉపయోగం 

| (నివాస అయ్యంగారికి, 

క్ల ట్లు ఫా 

గోదావరి కా 
వంచుల నీరు 

© యుగము 
ప్రిశ్మ వంతలు 
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"తెలుస్తుంది, ఆప్పుడు కొలువ లేరదుకనీ వాదించేవారు 

నై తము వాటివల్ల కలో మేలు ఒప్పుకోకతప్పదు, 

నైలు మార్షాలు -నైతోము ఇంకా ఎక్కువగా వ్యాపించ 

వలసియున్నది. గోదావరి జిల్లా ఏజెన్సీ (ప్రదేశంలోనికి 

శై లుపడిలే కోయస్టాన చేశభాగ్యం అభివృద్ధి పొందుతుంది, 

కోయ ల పరిస్థితులు కూడా చక్క_బడకతవి. వారిని పీడిస్తూ 

ఊన్న పావుకార్లు సమే బాధలు, వారి దుస్థితిని తగిన అవకా 

శంగా తీసుకొని వారిని మోసపుచ్చి స్వలాభం చూచుకొంటూ 

ఉన్న నాగరికులు "పెక్రేచాధలు తగి కోయలు అనేక విధాల 

చాగపడగలరు. మనకు డెల్లాభూములలో ఉన్న నాగరికులు 

ఎంతకావలెనోో కొండలలోనున్న కోదులు మొదలయిన ఆది 

మనివాసులున్ను అంతకావలెను, 

పంటకాలువల నీటిపారుదల పను లుద్ధరించి వృద్ధిలోనికి 

'తేనలసియున్న ది, వాటివలన దేశమునకు కలిగేమేలు ఎంత 

ఎక్కువగా చెప్పినా అతిశేయోక్టికాజా లదు, వూర్వ కాలంలో 

ఒక చెరువు కొకచెరువు గొలుసు మాదిరిగా అంటి పెట్టుకొని 

ఉండేవి. ఎగువవెరువు ఎ చె న స్థలముమీద ఉండేది, 

అక్కడికి పారుతూవచ్చే నీరంతాచేరి ఆచెరువు వఫవూర్విగా 

నిండిన తర్వాత దానినుండి ఒక "కాలువ తీసి దిగువను కొంత 

దూరంలో ఉన్న మరియొక చెరువుకు నీరు పొరించేవారు, 

అదిప్తూ ర్తాగానిండిన తర్వాత అక్కు_డనుండి ఈ విధంగానే 

మరికొంత దూరంగా దానికి దిగువనుండే మరియొక చెరువు 

లోనికి నీరు పారించేవారు. ఈ ఏర్పాటు ఇప్పుడు అంత 

రించి పోయినది. ఈ నీటిపొరుదల సదుపాయములు 

రాయలసీను జిల్లాలలోన్సు "నెల్లూరు జిల్లాలోను ఎక్కువగా 

“కొావలసియున్నది గనుక అక్కడ దీనికి సంబంధించిన ఎంజనీ 

రింగ శాఖవారి పనులు 'వెంట నే పునరుద్ధరిం చవలసి యున్నది. 

కలకత్తాలోని పొలిట్ పారిశామిక విద్యాలయము, 

అలాహా బాటా బెంగళూర్ పారిశ్రామిక విద్యాలయములు 

వంటి సంస్థఒక టి ఆం(ధ్ర దేశంలో అందరికీ అందుబాటులో 

ఉండే ఒక "కేం ద్రస్థలమందు స్థాపించవలసి యున్నది. భౌతిక, 

శారీరకళా, స్త్ర పరిశోధనలు సైతము జరిపించడానికి అను 

కూలయమైన మానసిక విద్యాసంస్థ ఒకటి కావలసియున్నది, 

పీచ్చితనమున్సు ఊన్యాదమును మానసిక రోగములుగా 

భావించి చికిక్సృకులోబడ గలవని పరిగణింపవలె నేకాని 

అవమానా స్పదంగాను, జుగుప్పావహీంగాను ఎంచి నిరసించ 

ఆంధ్ర దేశాభివృద్ధి ఎట్లు చేయనగును ? 

రాదు. ఈ పిచ్చితనం, ఉన్మాదం యెడలను మన కిదివరకున్న 

అఫి పొయాలు ఎనిచెప్పినట్లు మారితే దేశంలో అపరిమితంగా 

ఉన్న సంతాపం కొంతవరకు ఊహోమిల్ల గలదు. 

ఇంకామన ఆంధ్రదేశానికి కావల సీనవేవం "టే 2 

1. ఒక కేంద స్థలమందు శేడియో స్టేవకా 

ల, ఎక్స్రే సంస్థ 

రి, "రేడియం చికిత్ళాలయం 

4, కుష్టు రోగనివారణాలయం 

ర, పతిత త్రీ శరణాలయం 

6. అంధ బధి క మూక విద్యాలయం 

7. దీన వృద్ధా శ్రయం 

8. (భ్రస్థజన శరణాలయం 

9, అనాధబాల శరణాలయం 

10. చ్రీలకు ప్రత్యేక వైద్యవిద్యా కళశాల 

11. వాస్తుయం(త్ర విద్యాకళ "శాఖ 

12. ఖని ధాతు సంబంధ విద్యాలయం 

13. శిల్పచి[త్రే కళాశాల 

14. జ్యోతిహ విద్యాలయం 

15. ఆధ్యాత్మిక విద్యాలయం 

16. వివిధమతే విమర్శనాలయం 

17. సాంఘిక విషయ విద్యాలయం 

మరి సహకార విద్యాలయం 

19. ష్మత్రికా సంబంధ కళాశాల, 

90. కళలు, వృ త్తిసనులునేశ్చే విద్యాలయం 

(ఇది అన్నిటికంటే. ఎక్కువ ముఖ్యంగాన్సు 

కి ఘ్రంగాను కావలసినది) 

ఇవిగాక ఆం(ధ దేశానికి ఒక చక్కని చిత్రవస్తు (పదర్శ 

నాలయముండవలెను. అందులో ఆంధ దేశమందు భూగర్భ 

శాస్త్రమునకు శిల్చ శాస్రుమునకు "సంబంధించిన వస్తువులు 

ఆంధ్రుల కళలకు వృ త్తిపనులకు సంబంధించిన వస్తువులు 

ఆం(భుల బాక్తిశ్రామక వస్తు సంపద, వ్యవసాయ సంపద 

భూసార నిరూపణవస్తువులు ఆహార పద్దార ముప వాటి 

శక్తి నిరూపణములు మె! నవి మాత్రమే "కాక యావద్భారతే 

దేశమునకు సంబంధించిన వస్తువులు సైతము ప్రదర్శించాలి 

ఏదో ఒక పద్ద జాబితా ఇచ్చాను. ఇవి సేకరించిన 

తర్వాతమరి యొక జాబితా చేర్చుతాను, 

mV ఆకుకు = 



0 

సాం కేలికాతరముల టిప్పణే :___జ = జననం ; 

(గం జ రచించిన (గంథములు; రా. సా; రా. బ., 

ది. బ మొ॥=రావుసాహెబు మొ॥ విరుదములు ; కాం. 

పా, జ, “పా, మొ॥ = కాంగెస్, జస్టిస్ మొ పార్టీలు ౯ 

వి. తూ.గో, వ. గో., కృ గుం నె., కడ., కర్నూ., 
బ,, అః విశాఖపట్నం 'మొ॥ జిల్లాలు; డౌ = డాక్టర్, 

అనంతశయనం మాడభూషి బి, ఏ బి. ఎల్, చిత్తూరు 
జం 1891. సెంట్రల్ ఎ౦, ఎల్, షా ఆకుల భారత 

కా, పొ, సభ్యులు ఆంధ) మహాసభాధ్యత్రులు (1934, 

1989). సంస్కృతాంధ్ర పండితులు, 

గ్ా 

మాడభూషి అనంతశయనం 
ల్ 
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అప్పలస్వామి రెడ్డి చుక్కా. జ. 1899 రాజమహేంద్ర 

వరం, 1984 నుండి మ్య్యూనిసిపల్ ఒవెర్ మస్, ఉర సర్మా. ర్ల 

రెడ్డి మహాజన సంఘమునకు "మొదటి అభ్య ములు, దం పొం 

అప్పారావు దురిసటి బారిస్టర్ , శేనగిరిరాన్చు పంతులుగారి 
పుత్రులు, జ. 1869 కాకినాడ. మాకోట్టు ఇజిస్ట్రార్ + 

'మెలావూర్ “మద్రాస్, 

అప్పారావు నాయుడు కోకా బి. ఏ, ని. ఎల్. జ. 1066. 

జ, పొం ఇంగ్లండ్ వెల్లి రాజకీయ సంస్కు_రణములగురించి 

జా. పొ, కమిటీ ముందు వాచ్యూలమి చరి. 1922 గం, విం 

ఆం(ధ్రసభకు ఆహ్వాన సంఘాధ్య తలు, 

ఆంజనేయులు ఎస్. వి. డా, జన్మనీలో ఎంబనీరింగ్* 

కలకత్తా, గవర్న మెంట్ మెటల్ అండ్ స్టీల్ ఫ్యాక్రికీ 

ఎంజనీర్ , ఆం|థాభిమాని. 

ఈళ్వరదత్తు కుంగూరి బి, ఏ, జ, 1595. లీఖరు గభయిత 

1928 స్వరాజ్య ప్మతిక ; 1020-30 హంగూ; 1931.34 

అల్హ్బాబాద్ లీడర్ ; పిమ్మట "బ్వుంటియళ్ నెందరీ మాజు 
ప(తిక-అల్బు బాద్. పతికలలో పని, (గం, “స్టార్ట అండ్ 
ఫ్యూమ్జు” (ఆంగం). 

ఓదిరెక్టి ని బి ఏఏ బి, వల్, ఎం. ఎల్. ఏ, కా, పొం 
అం జిల్లా బోర్డు అధ్యశులుగానుండిరి. 

కనకయ్యనాయుడు కొఠారి జగ్" జ, 1605. నాగవూడ్ 
హీస్టప్ కాలేజీలో చదునుచున్న ప్పటినుండిన్ని (క్రికెట్ 
ఆటలో (ప్రసిద్ధి పొందిన మేటియాటగాడు. 1931 లో 

ఇండియకా జంఖానా తరపున ఇంగ్లండులో జరిగిన పోకికీ 
పందెమందు 1000 పఠువులువేసి ఘనత చెందియుం డెను. 
ఇందూర్ మహారాజా దశోల్తారుకు ఏడి కాంగ్, “కషండీ 

యక్ (బాడ్ నున్” అనే బిరుదు పొందిన ఘనుడు, 



కామేశ్వరరావు వి. ఐ. సీ. ఎస్. మిడ్నఫూర్ సబ్ కలె 

క్టర్ = తర్వాత కలకత్తా (ప్రభుత్వపు పెనాన్సు డిపార్టుమెంటు 

అసిస్టెంట్ సెక్రటరి. ఆంధ్ర మహా సభా సభ్యులు, 

కామేశ్వరరావు పురాణపండ ఎం, ఏ్క, ఎం, ఎల్, జ, 

1894 మత్స్యపురి స జిల్లా. విద్యాభ్యాసం కాకినాడ 

కాలేజి మద్రాసు (పసిడెన్సీ, భూ శాలజితలో 1925 లో 

లా కాలేజి అసిస్టెంట్ (ఫొౌెసు, 26.88 (పొక్టీ సు 

మ(చాసులో, 86-88 బారు లెక్చర్సు నిచ్చిరి. పలుసార్టు 

ఎప్,ఏఎళ్ ఎ బి.ఎల్ ఎమ్,ఎల్ * బోర్లు ఆఫ్ పాగ్టామనర్స్లో 

సభ్యులు, 1088 నుంచి హిందూరశెలిజయస్ ఎండో మెంటు 

బోర్తు కమిహనరుగా  పనిచేయుచున్నారు.. ఇంగ్లండు 
(or) 

వె శివచ్చిరి, Ts 

కాశేశ్వ్యర రావు 

అయ్యదేవర వి, ఏ 

“బి ఎల్, జ, 1881. 

కె. పా, 1926.29 

ఎమ్ ఎల్ ఏం క 

మం(త్రివర్హమున (ప్రధా 

న పార్లమెంటరీ కార్య 

దర్శి 5 భన వ్ 

కుప్పుస్వామి చౌదరి జాగర్లమూడి రా, బ, లక్షుయ్య 

నాయుడుగారి కుమారులు, భూస్వాములు, 1919 సంస్కరణ 

ముఖు జరిగిన తర్వాత మొదటి శెండుసాట్లు ఎం.ఎల్ సీ, 

(గుంటూరు. ఆం(ధ్రాఖిమానము ఎక్కువగాగల ఊదారులు, 

కుమారస్వామిరెడ్డి యస్. సర్, బి, ఏ, బి ఎల్, 

పాళియంకోటలో బహుకాలము లాయరుగాను పబ్లిక్ 

(ప్రాసిక్యూటరుగాన్కు తిన్న వెల్లి డిస్టిక్టుబోర్డు అధ్యతులు 

గాను ఉండిరి, చెన్న రాష్ట్ర) (పభుత్వములో విద్యా 

శాఖా మంత్రిగా నుండిరి. దథతీణాంధు)లు, 

కృష్ణ పి. జి. డా॥ బి. ఎస్సీ, పీ ఎచ్, డి, జ, 1900 

పీకెట్టు. సికింద్రాబాద్ మవాబూబ్ కళొశాలలోను మదా 

సులో ేంటిడ్డి నీనియల్ పరీషేకు చదివి 1920 'సం1॥న 

అమెరికా ఉన్నత విద్యాఖ్యాసమణన్నకె పోయిరి, కార్నెల్ 

విశ్వవిద్యాలయనున పి ఆక్, డిగ్రీని పొంది, అమెరికక 

సొ సెటీ ఆఫ్ అగ్రామనీ సభ్యు లెరి, రట్టర్సు విశ్వవిద్యా 

లయమువారు వీ5కి ఫెలోషిప్పు నిచ్చి సక్క_రించిరి వ్యావ 

సాయిక రసాయనళా స్ర్రములలోన్వు భూగర్భశాస్త్రములోను 

(ప్రావీణ్యము గణించిరి, ఇంగ్లండు మొద లేన విచేశములకు 

పోయి, వ్యవసాయిక కళాళాలలను "శేంద్రములను సందర్శిం 

చీక. 1980 సంవత్సరమున మాసో లెనిక్. గాడ్ లలో 

జరిగిన అంతర్జాతీయ సాయిల్ ఫిజిస్టు 'సమావేశమునకు 

యిండియా సభ్యులుగా పోయిరి. 1985 'సం1॥ ఇంగ్లండులో 

జరిగిన ఈ సభ తృతీయ సమావేశమునకు గూడా వీరు 

పోయిరి, .((ఫెంచ్చి జర్మను భాహలలో (పవేశమున్నది. 

వ్యావసాయిక శాస్త్ర పారంగతులు, 1931 'సం॥ నిజాము 

(పభుత్వపు వ్యావసాయిక శా స్తృజ్ఞులుగా నియోజితు లెరి* 

కృష్ణమూర్తి కాకర్లపూడి డా, డి, ఎస్సి, నాగవూరు 

విశ్వవిద్యాలయ కళాశాలకు వ్రీన్సిపాలుగా పనిచేయు 

చున్నారు. Ss Colloidal Chemistry లే చెసిన పరి 

శోధనలు విఖ్యాతిగాంచినవి. అండకా విశ్వవిద్యాలయ 

ములో పనిచేసి అక్కడ డి ఎస్ సి, డిగీ సంపాదించి 

యున్నారు. 

కృష్ణమూర్తి ఎచ్ బి.ఏ. రా+సాం గంజాం జిల్లా భూస్యామి= 

సర్ పాత్రోగారి అల్లుడు, 1923లో బి.ఏ. అయి, శిజిస్ట్రేమన్ 

శాఖలో (ప్రవేశించి "లగ్రి లో అస్ఫ్యూూరెన్సజ్ రెజిస్ట్రారయ్యి 
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ఆంధ9సర్వస్వము 

రా, సా. ఎచ్, కృష్ణమూర్తి. 

ఇప్పుడు ఇన్స్ పెక్టర్ జనరల్ ఆవ్ శెజిస్ట్రేనన్ 

మందున్న (ప్రతిభావంతులు, 

ఊద్యోగ 

కృష్ణస్వామయ్య అల్లాడి సర్ ది బ్య వీ, ఏల బి. ఎల్, 
జ, 1888. అడ్వకేట్ జనరల్ ఆంధ) విశ్వకళా పరిషత్ 

వారు ఏర్పరచిన బప 

కేసరి కె, ఎస్. డాక్టర్ అయే భఖివగ్వరుడు. కేసరీ 
కుటీరము, రాయపీట. ఆంధ్ర శ్రీల విద్యాభివృద్ధికి తోడ్న 

డుతూ ఉన్న గృహ లకీ అనే మాసపు త్రికాధిపతి, తమిళ 

భాసాభివృద్ధికి సైతము సహాయమగు పత్రిక నడుపుచున్న 
విద్యాఖిమాని, (ప్రతి సంవత్సరము ఆంధిభావలో ఉత్తమ 
రచయిత్రులకు సువర్ష కంకణ బహుదూనము చేస్తున్న విద్యా 
పోహకుడు, 

కోటిరెడ్డి కడప బి, ఏ, ఎల్, ఎల్, బి, (లండక్ళా, 
బి సి, ఎల్, (ఆక్స్ఫర్ట్ర, బారిస్టర్, ఎం, ఎల్, ఏ. 
జ 1887. కాం, పా, 

కోటీశ్వరన్ వి. డి, ఎస్సి గు, ఆలివూర్ 
జో్యోతిస్ పరిశోధనాలయము (ఆపర్ వేటరీ లో పని, 
ఆంధ్ర) మహాసభా సభ్యులు, ఆంధాభిమానులు, 

కోటీశ్వరం పంచేటి డా, జ. 1915 నెల్లూరు. 11ళివ 'సం॥న 
న్య్కూ_లు్మైనలు పరీక్షలో ను త్తీర్టుల్కై ఆంధ్ర విశ్వ విద్యాలయ, 

లా 

జిలా, 
య 

4 త 
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హుమతులలో నొకదానికి భూరి విరా : 

మున (పధానులుగా ఇంటర్మీడియేట్ పరీక్షలో ను త్తీర్లులె,, 

బి, ఎస్సి, (ఆనర్స్ర మద్రాసు (పపెసిడెన్సీ కాలేజిలో 

చదివిరి. 1984-86 'సం॥లలో గుంటూరు ఆంధ్ర క)_ప్త 

కళాశాలలో పనిచేసి తర్వాత బందరు 

లోను మ([ద్రాసు పచ్చయప్ప కశాశాలలోను పనిచేసి 

ఆంధ్ర మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయములచే పరిశోభనలకో 

డి వెస్డ పట్టము ల పొందిరి. 1940 సం॥ నుంచీ “ఇండియా 

మెటొలాజికల్ _సర్టిస్ "లే కలకత్తాలో _ పనిచేయు 

సి 

షాందూ కళొణొల 

చున్నారు ఠి 

ప గంగరాజు మోతే ఏలూరు గో, జి, జమీందారులు 

వ్యాపారులు ఊదారులు దాతలు, రా, బా 1908); 

పష్టివూరి నాడు తులాభారము తూగి 'విశేసధనము దానము 

వేసినవారు. అనేక నర పోషకులు, 

గణపతి పంతులు సాదు వి. బి ఎల్. ఏరు దివాకొ 

సాదు రామకృన్ణయ్యశారి అన్న కుమారులు. దక్నీణ దేశమున 

సకల సాంఘక సంస్థలలోను వీరు పాల్లూందురు, డిప్రిక్టు 

బోర్డు, "తాలూకా బోర్డు "మెంబరుగా బహుజనసేవ చేసి 

యున్నారు. తిరునల్ వెల్లి ్ ర్రరపాలక 'సంఘమునకు చేర్భకా 

గానుండిరి, దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులు, 

గిరి, వరహగిరి వెంకట జ, 1894 బరంపురం గం. జిల్లా. 

1918-16 డబిన్లో విద్య బారిస్టర్. 1922 బిఎన్. ఆర్ + 
డెంట్, యూనియన్ _వెస్ (సైస్ 1924 ఆల్ ఇండితయా 



నై ల్వే ఫెడశేవన్ (శపెసిడెంట్. ' 1927 నానాజాతి సమితి 

జినీవా లేబర్ కాన్ఫరెన్సు డెలి గేట్, 1931లో 2వ లాండ్ 

శేబిల్ కాన్ఫశెన్స్నుకు ఆహ్వానం పొంది వెళ్లిన సభ్యులు, 

1981-86 నెంట్రల్ అసెంబ్లీ సభ్యులు. 1987 ఎమ్. ఎల్. ఏం 

చెన్న పురి (ప్రభుత్వమందు లేబర్ అండ్ ఇండస్ట్రజ్. శాఖా 

మంత్రి 

గురుమూర్తిఅయ్య రేమా, వి, ఏ, బి, ఎల్ వీరు చిర 

కాలము న్యాయవాదిగా ఉండిరి. హిందూ ధర్మశాస్త్ర 

ములందు మంచి ప్రజ్ఞ తెలుగుభాహలో మంచి వాగ్ధాటి 

గలిగియుండిరి, _ తిరునల్ వెల్లి పురపాలక 'సంఘ సభ్యులు, 

(ప్రస్తుతము మధురలో నున్నారు, 

గోపాలరెడ్డి బెజవాడ జ, 1907 బుచ్చిరెడ్డిపాలెం, నె, జిల్లా, 

చదువు ఆంధ) జాతీయ కళాశాల రవీంద్రుని విశ్వభారతి 

"కాళీ విద్యాపీఠం, తిలక్ విద్యాపీఠం, హిందీ మరారీ, 

గుజరాతీ, బెంగాల్ ఉఠుదూ తమిళ భావలలో కొంత 
చ ప నభంసా్ పరిజ్ఞానమున్న ది, “తెలుగు నవ్యసాహి త్యాభిమానులు, జాతీ 

శ్రీ దెజవాడే గోపాలరెడి. 
(a) 
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అలం భా “రాం, 

సంఘం ఆంధ్ర రాష్ట్ర "కాం, 'సం, సభ్యులు, 1987 చెన్న 

పురి (ప్రభుత్వమందు నం స్వపరిపాలనా శాఖ మంతి, 

మంతి వర్దమందు అందరిలోను: చిన్నవారు, 

యోద్యమములందు పనిచేస్తూ ఉంటారు. 

గోపాలరావు గండికోట డా॥ ఆంధ్ర) విశ్వవిద్యాలయ 

మందలి రసాయన శాన శాఖలో పరిశొధకులుగా పని 

చేయుచున్నారు, వీరు కొంతకాలము అలహాబాదులో 

(ప్రొఫెసర్ ఎన్, ఆర్. ధార్ గారివద్ద సోహల్ కెమిస్త్రీ)లో 

పరిశోధనలు .సలిప్కీ అలహాబాదు విశ్వవిద్యాలయమువారి 

డి. ఎస్సి, డి గీని పొందిరి, . వీరు ౮6120168 అను కాఖ 

గోవిందరాజాచారి వింజమూరి, వి ఏ,, బి, ఎల్, జననం 

1896 వి. జిల్లా. 1921 నుండిన్ని చెన్న పురిలో ఆడ్వశేట్, 

క్రీ ఘ్రకాలంలో ెద్దపేరుగల లాయరు. 1992 నుండీన్ని 

మద్రాస్ యూని వెర్సిటీ లీగల్ అడైె వ్రజరుః "బేశీయ సంస్థ 

లకు ఉద్యమములకు సహాయులు, 

చంద్రమౌళి కల్లూరి స్కాట్ లండు విశ్వవిద్యాలయ 

మందలి ఉన్నత పరీక్షలం దుత్తీర్ణులయి వ్యవసాయాభివృద్ధి కె 

మనచేశమందు పనిచేస్తున్నవారు. కాం. పొ, గుంటూరు 

జిల్లా నాం, కమిటీ అధ్యమలు, అఖిల ' భారత కాం, కమిటీ 



ఆంధిసర్వస్వము 

చల్ల సల్లి రాజావారుగ్రీ యార్లగడ్డ శివరామప్రసాద్. రాజా 

బహదూర్ జ, 1906. కృ. జిల్లా బోర్డు (పెసిడెంట్, కళాఖ్ళి 

మౌని; విద్యాపోపకులు, (ప్రజామిత్ర వారష(తికా సు 

కులు, సారథి స లు స్థాపకులు. 

జగన్నాథదాసు బచ్చు, ఏం, ఏఎం: ఏల్ 4 చెన్న పురి ఆంధ్ర 

ఆడ్వ కేటులలో "పెద్ద పేరు గలనారు. గంజాం జిల్లా 

బరంపురంవారు. కార్బశేవకా 

సభ్యులు. జాతీయోద్యమ మందు పాల్గూంటున్నవారు, 

“కాం, పా, చెన్న పురి 

జగన్నాథరాజు జి, రా* బు వి, ఏ, బి, ఎల్ వి, జిల్లా 

బోర్డు (పెసిడెంటటుగా కొంతకాలము, ఆంధ సైనిటోన్ 

_డైరక్టరుగా కొంతకాలము పనిచేసినవారు, 

జోగినాయడు ఫ., ఎం, ఎల్, ఏ, జ, 1895 వి, జిల్లా, 

"కాం, పొ, ధర్మవరంలో ఖద్దరు పరిశ్రమ కార్యాలయం 

నెసంలి5 స్టానికపరిపాలనా సంస్థలందు జిల్లా బోర్లు నందు 

మెంబర్, తాలూకా బోర్లు వె. (పపెసిజెంట్, 

తిరుమలరావు మొసలికంటి, ఎం, ఎల, ఏ, జ. 1901. 

1928లో ప, గో, జిల్లా 'కాం(గెస్ సంఘ కార్యదర్శి. “తెలుగు 

శ్రీ మొసలికంటి తిరుమలరావు. 

స్వరాజ్య షత్రికా సంపాదకీయ వర్టమందు సభ్యులు 3 ఆంథి 

రాష్ట్ర కాంగ్రాస్ కమిటీ (ప్రకటన శాఖాధికారిగా పనిచేసిరి, 

నరనింహంచౌదరి-నూతలపాటి శతశిల్సి, జ, నెలూరులో, 

విద్యాభ్యాసములలో గాక వివిధ వస్తు నిర్మాణంలో కృషి 

సల్పిరి. చేశీయ సామ్రాజ్య మనూషేర శిల్పాన్ని గురించి గ్రంథం 
రచించేరు. 1916లో బెడవాడలో శిల్పా(శమము స్థాపించి 

వివిధ కళలను బీదల కుచితేంగా నేర్చుతున్నారు. “శత్రశిల్సి” 

బిరుదాంకితులు, వీరు నిర్మించిన దేవాలయాలను వివిధ 

వస్తు నిర్మాణ కాశలమును విబేశీయులుకూతూ మెచ్చు 

కున్నారు. | 

నరసింహాంపంతులు మంత్రిపగడ, బి, ద బి ఏల్ 

రా,బు జిల్లా కలెక్టరు గాను చెన్నపురి 'సెర్పిస్ కమిన్ 

మెంబరు గాను పనిచేసి రి కురయినవారు. చెన్న పురి ఆం(ధ 

మహాసభకు ఉపాధ్యక్షులు, 

1884. 

ఎం, ఎల్. ఏ విజయనగరం తా, బోర్లు అధ్యత్షంలుగ ర్ 

సార్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్ను కోబడిరి, దేశీయ సంస్థలందు 

పౌల్పాన్న కాం. పొ, (పి సి, సీ) సభ్యుడు. 

బోర్లు అధ్యమలుగనుండిరి 

నరనింహరాజు, పి. ఎల్. జ, త్త జిల్లాం. 

ఏ, జిలా 
(ap) 

నారాయకా పి. ఎస్. జ, 1900. ఛృత్రపురము, బరంపురం, 

విజయనగరం కళాశాలలలో -చదివిరి, బ్యాంకింగ్ అకాం కె 

న్సీలలో పాండిత్యము గణించిరి® 1920లో సెంట్రల్ 

బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేస్తి 1021లో కలకతా 

ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంకున కధికారి యయ్యెనుః తర్వాత ఆ(గా 

"బెక్టికల్ మిల్లులకు డైరెక్టరు. 'మే-నేజ్నరెరి. 1921 (ప్రశస్త 

మైన లిమిటెడ్ కంపెనీల _కార్యదర్శిత్వము వహించిరి, + 

కలకత్తా ఆంధులలో వీరు (ప్రముఖులు, ఆంధాభ్యుదయ 

మున్నకె అచ్చట అనిర్వచనీయమైన కృషిచేసిరి, (ప్రస్తుతము, 

లక్నోలో కరమ్చంద్ ఛాపర్ అండ్ (బ్రదర్సు కంపెనీ 

మేనేజరుగాన్కు గోపాల్ పేపర్ మిల్ఫు అసోసియేజుడ్ 

మైనింగ్ ఇండస్ట్రీల దర్శకులుగాన్కు మేరిమైమ్స్టోర్సు అధ్య 
శులుగా పనిచేయుచున్నారు, (ప్రజ్ఞాశాలి, పారిశ్రామిక 

వర్తకళాలలో సిద్ధులు, 

నారాయణ పెదసింగు వెంకట అగ్నికుల క్షు త్రియులు + 

బందరు కం జిలా, అనేక విద్యా సంస్థలతోను అందలి క్లబ్బు 
య ( యి ౧౧ 

లతోను సంబంధముగల వారు, ఆంధ విశ్వకళా పరిప,త్ 

సెనేట్ సభ్యులు, జెజవాడ ఆంధ్ర నావికా సంఘాధ్యత్యంలు 

4 ఆ 39 ఆ పల్లవరత్న బిరుదాంకితులు, అగ్నికుల (పబోధిని అనే 

పత్రికకు 'సంపాదకులుంఖణ 

కులు. 

నాకాస్యాముల్బు 
a 

నాకావర 
నాని 

మ్ 



నారాయణరాజు దండు 

జ 1889. వి ఏ 

బి ఎల్ % ఎం, ఎల్, 

Ss కాంపా ఏలూ 

రపు నో, జిల్లా 

బోర్లు అధ్యతుంలు, 

ఎం.ఎల్ ,సీ 1926.80; 

ఏలూరు కోఆపరేటివ్ 

నెం్బటుల్ బ్యాంకు 

గౌరవ కార్యదర్శి, 

నారాయణన్వామిచెట్టి గోపతి, ది. బ. కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్ 

"మెంబరు, జ. 1881 వ్యాపారి, భూస్వామి, 1927-28 

కార్పొనేపను (మదా | - 

స్ఫు మేయరు ప్రసి 

జెన్సీ జెళ్ళ విజిటరు, 

మద్రాసు లేబరు బోర్డు 

బ్, మ్ కామర్తు నేం 

బరు సెంట్రల్ రైల్వే 

బోర్లు ము అనేక 

'సంస్థలలోన్సు మ(ద్రా 

సులోని వివిధ ఆస్ప జ్ఞా SE 

(తుల కమిటీలు, పాఠశాలల కమిటీలు, (ట్రస్టులు ఫండు 

స్నానెటీల కమిటీలు "వెం, వాటిలోను సభ్యులు, ఇంపీరియల్ 

అ(గికల్చరల్ రీసెర్చి కాన్సిలు పాలక వర్ధ సభ్యులు, బోర్జాఫ్ 

ఇండస్ట్రి స్సు రోడు కమిటీ సభ్యులు, సెంట్రల్ లెజన్లేచయ 

యొక్క ఒట్టోవా కమిటీలో మెంబరుగా నుండిరి, 

నారాయణస్వామి నాయుడు, ది. వి. డా. ఎమ్, షల 

కాంఎ'పీ, ఎన్, డి గొప్ప ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త అన్నా 

ములే విశ్వవిద్యాలయమున 12 'ససం॥! నుండి అధ్యాపకులు, 

అన్నాము, ఆంధ) .మెనూర్సు మద్రాసు, పంజాబు 

లక్నో, డక్కా_, బొంబాయ్యి. తిరువాన్మూ_రు విశ్వవిద్యా 

లయముల పరీకొధికారి, విజ్ఞాన సంపన్నులు 1941 సం॥ 

మద్రాసు రాష్ట్ర కో ఆపశేటివ్ కాన్ఫరెన్సుకు అధ్యతులు, 

మ(డాసు పచ్చయప్ప "కాలేజీ (ప్రిన్సిపోల్ న 

పట్టాభి సీతారామయ్య భోగరాజు డా. వి, ఏఎఏఎం,బవీఎసి,ఎం,, 

జ. 1880. 1906 మొ 1916 వరటీ వెద్యవృ ర్తి, పిమ్మట 

ఎవరెవరు ? 

అ. భా. కాం, కమిటీ సభ్యులు, ఆంధ ఇన్య్యూరిన్సు కంపెన్సీ 

ఆంధ్ర బ్యాంకు ఆంధ్ర జాతీయక ₹ాళాల హిందూస్థాన్ 

మ్యూచుయల్ మొదలగు అ నేకాంధ సంస్థల స్థాపనకు కార 

కులు. ఆం, రా, కాం, కమిటీ మాజీ అధ్యక్షలు. -కాం(గాను 

వర్కి_ం౦గు కమిటి సభ్యులు, సంస్థాన (పజామండలి అధ్య 

కృడుం సంస్థానములన్నీ సంచారము చేసిరి, కాంగాసు 

మహాసభ చరిత్ర రచించెను. గొప్పమేధావి. మహావక, 
రాజకీయాల్లో పండితుడు, ఆం(ధనాయక శిఖామణి, 

పల్లంరాజు ఎమ్, ఎం ఎల్* ఎఎ జ. 1689 తూ. గో, 

జిల్లా బాలాంతేరం, (గామమునసబు, కొం, పొం జాతీ 

యోద్యమ కృషిగలవారు. జిల్లా కాం. కమిటీ కార్యదర్శి, 

అధ్యతులు, జిల్లా బోర్డు అధ్యక్షులు. 1981 సాంబ 

మూర్తి గారితో గలిసి హిందూస్తానీ సేవాదళమును.. ఏర్చర 

చిరి, అఖిల భారత కాం, కమిటీ సభ్యులు. 

పాత్రో సర్, ఎ. పి., వి. ఏ.,బి.ఎల్ ఒబరంపురంలో న్యాయ 

అనేక 'సంవత్నేరములు శాసన సభా సభ్యులు, 

జస్ట్రీసుపార్టీ నాయకులు ; స్రేటు కౌన్సిలు సభ్యులు, జస్టీస్ 

భూాది, 

పార్టీ వారి ప్రభుత్వశాలమందు విద్యాది శాఖా మంతి 

ఆం(ధ్ర విశ్వకళా పరివత్తు చట్టమునకు (ప్రధాన కారకులు, 

1981లో లీగ్ ఆవ్ "సేహన్సుకున్నుం 1081-87 లో శాండ్ 

టేబిల్ కాన్నగన్సుకున్ను 1988 లో జాయింటు పార్ల 

~~ వృత్తి త్యజించి “జీళఠసేవరు గడంగిరి. 186 నుండియును *మెంటరీ కమిటీకిన్ని ఇండియన్ జెలిగేటు, ; 
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డి 
ళు! 

పుల్లా రెడ్డి ఓ, ఐ.ఫీ,ఎస్. చెన్న పురి కార్ఫొరేపను కేమో 

హనురుగా ఉండి అభినందనముల నందుచున్నారు, లోగడ 

కొంతకాలము జయపుర సంసానమునరు దివానులుగా నుండిరి, 
పాపయ్యచెట్టి ది. జ, 1898. రా సా, ద్వారకానాథ్ * 

అక్ కంపెనీ (ప్రొమటరు. దకీణ భారత _వైశ్యాసంఘ పెన్కచ్చ 

కార్యదర్శి, 1921.22 న్యాయ దీపిక షత్రికా సంస్థలో. అ 

కార్యదర్శి ఆంధ్ర చేంబర్ ఆవ్ కామర్భు గె, "కార్య . dS Be 

దర్శి (గ్రంథక ర్హ =-భగవద్దీత, ఉపనిషత్తులు సాయిలీలా మొ, ఎల్, సీ, (1923-26, 

(గ్రంథములు ఆంధ్ర భాహలో రచించిరి. ప్రల BT 

ఏలూరు. తాలూకా 
పిఠాపురం మహారాజా రావు వేంకట కుమార మహీపతి 

జిస్టిస్ పార్టీ కాలములో విద్యాశాఖా మంత్రి, యూరప్లో 
అ స్ట్రములు 3 జిల్లా 

సంచారము చేనెను జ 16885. 1906 లో సింహాసన a 
. ర్లు అధ్యము లు 
మెక్కె_ను మద్రాసు శాసన సభ విశ్వ విద్యాలయ (1927 82) 

ముల “సభ్యులు, సంస్కర్త ; (బహ్మ సమాజ పోపు, 

కులు, సర్, వెంకటరత్నం నాయుడుగారి శిష్యులు, అ్రకాకంనరకులు టంగుటూరి. ఆం(ధ్రులలో మొదటి 

అనాధశరణాలయము, ఒక కళాశాల శెండు పాఠశాలలు బారిస్టరు జ, 1872. 1894లో రాజమం డ్రీలో పీ డరు. 

స్థాపించారు. ఆంధ్ర సాహిత్య పరిపత్తు స్థాపించి పోషిస్తూ, 1901 రాజమండ్రీ మ్యునిసిపాలిటీ చైర్మెన్, 1903 లో 

శ్రీ నూర్యరాయాంధ నిఘుంటువు వెలువరించిరి. 1987 లో ఇంగ్లాండు పయనం. 1907 మద్రాసులో బారిషస్టరుగా. 
పీప్పుల్సుప్యార్టీ నాయకులు, జనవాణి అను ఆంధ్ర దిన ష్మత్రిక (ప్రాక్టీసు. జడ్జికానున్న సమయంలో (1920) వృత్తి మాని. 

పీఫుల్చు వాయిస్ అను ఆంగ్ల దినషత్రిక స్థాపించారు, కాని కాంగైసులో చేరిరి, జస్టిస్ వెంకట సుబ్బారావు, వెంకట 

కొద్దికాలం మాత్రమే నిలబజ్హాయి, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాల రమణారావు గార్లు వీరి (కిఇదజూనియర్లు, 1021 లో స్వరాజ్య 

యం వారు డి. లిట్ వీరదముతో గారవించిరి, అనే ఆంగ్ల దిన్ల షృ త్రిక స్థాపించి వాలకాలం నడిపేరుః 
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శ్రీ టంగుటూరి (పకాశం. 

1926-80 సెంట్రల్ అసెంబ్లీ సభ్యులు, కాంగ్రాసు వర్కింగు 

కమిటీ సభ్యులు, ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రాసు సంఘం 

అధ్యక్షులు, 1987 లే కాంగ్రాసు రివెన్యూ మంత్రి. 

జమిందారీ శైతు రిపోర్టు తయారు చేసిరి, 1989 (గ్రామ 

స్వరాజ్యం అవేవార పత్రికలు అంగ్లాం(ధ్ర తమిళ, భావలో 

సావీంచిరి, న 
థి 

బాపినీడు మాగంటి జ, 1895, ఏలూరులో కార్నెల్ 

విశ్వవిద్యాలయంలో వ, ఎస్సీ, అ(గికల్బర్ ష్యాసె 

"కాలిఫోర్నియాలో ఎంఎస్సీ పట్టమునందిరి* న్యూయా 

ర్కు_వ్యవసాయ కళాశాల ఇంటర్ ననల్ అగిక ల్చెరల్ 

సొ సిటీ (పసిడెంటు. "ఆంధ్ర విశ్వకళా పరివత్ సెనేటు 

ముంబరు. కాం, పొ, మద్రాసు అసేంబ్లీకి ఏలూరునుండీ 

ఎన్ను కో బడి (పచురణశాఖా మం|తికి కార్యదర్శిగా పని 

చేసిరి ఆంధ్ర రాష్ట్ర హారిజన శేవా సంఘ కార్యదర్శి, 

బొబ్బిలి రాజా సర్ న్వేతాచణనతీ రామకృష్ణరంగారావు 

బహద్దార్. £7 ది థు షా దే 1901 1020 లో 

శి 

ద్దసెక్కి_రి. సేటు కాన్ఫిలు మెంబరు. 1925-27 ఎమ్. 

ఎల్. సి. 1930 లో గవర్న రుగారి గొరవ ఎయిడ్ డి 

కాంగ్, 1980 మొదలు ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం 

(పోశానృలరు. 1982-87 మద్రాసు గవర్న మెంటు (ప్రథాన 

మంత్రి, జ. పా, నాయకులు, 

భగవంతం సూరి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాల కళాశాలకు (విన్సి 

పాలుగ పని చేయుచున్నారు. సుమారు అయిదు సంవత్సర 

ములు ' కలకత్తాలో * రామన్ ఎెక్ట” మున్నగు విషయ 

ముల పరిశోధించిరి. (ప్రస్తుతము వీరుపరికోధ నలం జరుపుచున్న 

Raman effect and Crystal structure 
మున్నగు విషయములు ముఖ్యములు, వీరి పరిశోధనలకు 

ఆంధ్ర విశ్య్వవిద్యాలయమువారు వీరికి ఆనర్. 3 డిం ఎస్సీ, 

డి గినొసంగి బహూకరించిరి, రామన్ ఎ ఫెక్టుకు సంబంధించిన 

ఉద్ద్రంథధముల రచించిరి. న 

భగవంతంగు ప్త తుంపూడి. జ, 1874. విద్యాభ్యాసం 

కాకినాడ, వి, ఏ. (క్రష్టియన్ కాలేజీ 1894. వి,ఎల్ 

1897. నెల్లూరు కలెక్ట్ర రాఫీసులో ఉద్యోగం 1899. ఉత్తర 

ఆర్మా_డు జిల్లాలో డిస్ట్రీ కలెక్టరు 1917. అనేక ధర్మ కార్య 

ములు చేసిరి. మద్రాసులో (ప్రసిడెన్టీ మేజస్ట్రేటు, అఖిల 

భారత ఆర్య _వే మహాసభా స్థాపకులలో నొకరు. ఇండి 

యన్ "నేహనల్ సోవల్ కాన్ఫరెన్సు ఉపాధ్యక్షులు, 

'సంస్క_రణాభిలాషి, 

మాధవరావు న్యాపతి. రాజమంతత్ర (ప్రవీణ బి.ఏ, బి, ఏల్) 

జం బందరులో 1887. విద్య నోబిల్ కాలేజీ మచిలీ 

పట్టం, మద్రాసు పచ్చయప్పకాలేజ్సీ లా కాలేజీ. 1907 

మైనూరు సివిల్ సర్వీసులో (పొచేవనరీ అసిస్టెంటు కమిహ 

నరుగా చేరిరి. (శ్రెజరీ ఆఫీసరు సబ్ డివిజన్ ఆఫీసరు 

ఆడిట్ ఆఫీసరుగా పని చేశారు మైనూరు గవర్న మెంటు 

యొక్క బ్లూబుక్. జర్నల్ అనే ప్మతిక మొదటి 'సంపాద 

కులు, మైసూరు దివానుకు మ్రైవేటు సెశైటరీ 1919. 

1924 లో మెనూరు సిటీ మునిసిపల్ కొన్సిలు (ప్రసిడెంటు. 

1927-88 గవర్న మెంటు. ఛీఫ్ స్నెక్రైటరీ. 1929 మార్చిం 

డిసెంబరులలో లండన్సు న్యూయార్కు వెళ్లి మె మెనూరు చంద 

నం కొనుగోలు మాక్కె_టు ఏర్పరచారు. లండనులో మొదటి 

-మైనూరు ప్రభుత్వవు (యేడు కమివనరుగా పని చేశారు. 

1938 మైనూరు రివన్యూ కమినానరు. పొలిటికల్ అ ఫఫెర్సు 

549. 



ఆంధ్రసర్వస్వము 

కమిటీ అధ్యకులు, ఇంపీరియల్ ఆ గకల్నరల్ రిసెర్చి 

కాన్సిలు మెంబరు. 1986 దసరాలో * రాజమం(త్ర (పనీణ ” 

న్ చిరుదము, కాఫి మార్కెట్ ఎన్సా ఎవ్రన్ బోర్లు చైర్మన్, 

1988 మైసూరు ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ సీనియరు మెంబరు, 

1941 మెనూరు దివానుగా నియమింపబరారు, 

మీర్జాపురం జమీందారు (శీరాజా మేకా వేంకటరామయ్య 

అప్పారావు బహదూర్ ఎం. ఎల్, ఏ, 1914లో కం జిం 

బోర్డు ఎలెక్టెడ్ (పెసిడెంట్లలో వీరే మొదటివారు. వీరి 

(పోత్సాహమున ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిహత్తుకు కృ, జిల్లా బోర్డు 

వారు లిక్తే లకుల రూప్యములు ఇచ్చిరి, 

మునగాల జమీందార్ 

పఖ్యాత ఇడ్డిరాజ వంశమువారు, 

(శమలకు | 

సహాయులు, 

డ్రీనాయని వెంకట రంగారావు. 

జ. 1879. చేశీయ పరి 

ఉద్యమములకు ఆంధ సారస్వ తాఖివృద్ధికి 

థొ 

మూర్తి, బి. ఎన్. బి. ఏ, బి ఇడి, జ 1906. నగరం 

తూర్పు గోదావరి జిల్లా. కవి, నవజీవన ష్మతికా సంపాద 

కులు. (గ్రంథరచయిత , ఆంధ రాష్ట్ర హరిజన సంఘ 

సహాయ కార్యదర్శి 1986. అసెంబ్లీ సభ్యులు; పారిశ్రామిక 

మంత్రికి పార్లమెంటరీ కార్యదర్శి. ఆంధ్ర 

వీరకుమార శతకము 3 ఆవేదన, 

కృతులు : 

మూర్తి కె.ఎన్ ,ఎన్. ఎమ్. ఎ ఆర్ .ఏఒరా.సా, జ. 1890 

తుని, తూ. గోదావరి జిల్లా, బెంగాలు నాగపూర్ ,రెల్వేలో 

అసిస్టెంటు ఆడిటర్'గా పని చేయుచున్నారు, కలకత్తా 

ఆం(ధులలో వీరు (ప్రముఖులు, రి వెన్యూ శాఖలో 10 సంవత్సర 

ములు పని చేసి, మద్రాసుకు సామిగాష్య మున పల్లవరములో 

మిలటరీలో చేరిరి. గత ఐరోపా నుహాసం[గ్రామశా లమున 

1919 

సంవత్సరము దాదర్ మిలటరీ ఆఫీసుకు అకాం తుంటుగ 

పోయిరి, 1920 సం॥ ఇంగాలు నాగఫూరు లలో చేరిరి, 

“మెక్ క్లీవిం్” శాస్త్రమునకు సంబంధించిన (గ్రంథములను 

ఆం(ధమున (వాసిరి, వీరి (ప్రజ్ఞకు కుళశలతకు మెచ్చి వీరికి 

(పభుత్వమువారు 1986 లో రావుసాహాబ్ బికుదునిచ్చిరి. 

రంగధామారావు కొచ్చెర్లకోట ఆంధ) విశ్చవిద్యాలయ 

ములో ఫీజిక్సు శాఖలో ఆబార్యులు, మొదట విజయనగర 
ములో "డా॥ ఎ, ఎల్, నారాయణగారివద్ద పరిశోఢనలుచేస్కి 

శాస్త్రోోపన్యాసాల్నిచ్చిరి, 

మాసు విశ్వవీద్యాలయమువారి డీ. ఎస్సి, డి టై. 

ప న తర్వాత ఇంగ్లండులో (ఖాఫి సర్ ఫాలర్ వద్ద. పి 

శోధనలుచేస్పి 

డిగ్రీని పొందిరి, 

లండక£ా విశ్వవి ద్యాలయమువారి ర కన . 

వీభు చేసిన 810010 spectra, Band 

spectra పరిశోధనలు ('ప్రళంసార్హ ములు, 

రాఘవయ్య దివాకా బహద్దగ్ తొడ్డ బి, ఏ జ, 10724 
డివ్యూటీ కలెక్టరు. స్పెవల్ ఫాళెష్టరు.. కార్చొళేవనం: 
రివిన్యూ ఆఫీసరు 1908, ఇవెన్యూ బోర్టు సెక్రటరీ 1918. 

జిల్లా కలెక్టరు 1917-20. 1920 నుండి తిరువాన్కూరుకత. 
దివానుగా ర న 

రాధాకృష్ణయ్య నర్వేవల్లి సర్. డాక్టర్ జ, 1660, చిత్తూతత 

(శ్రీ న్రీయకా కాలేజిలో విద్యాభ్యాసం. (ప్రసిజెన్సీ 

కాలేజీలోనూ మైనూరు కాలేజీలోను ఫిలాసఫీ (ప్రొఫెసరుం 
కలకతా విశ్వవిద్యాలయం కింగ్ జార్జి ఫీలా'సకీ (పొ ఫెసరం 

ఇంట ర్నే నల్ ఇంట లెకు ఎల్ కమిటీ  మెంబర్ం 

1981-86 ఆంధ్ర విశ్వేవిద్యాలరోపౌాధ్యశులు. 1986 లో 
ఆక్సుఫర్జులో కంపేరటివ్ ెలిజన్ను న్స _ థియాలజీ స్పాల్లింగప 

(ఫ్రాసఫెసరు, అమెరికా జినీవా మెం! విదేశాల్లో అచనేకోప 

న్యాసాలిచ్చి 'మేటివ క్ష అని (ప్రఖ్యాతిపొందిరి. 1926 చికా 

గో ఆక్స ఎక్టులలో ఉఊపన్యాసాలిచ్చిరి, (ప్రస్తుతం కాశీ 

హీందూ విక్వవిద్యాలయోపాధ్య తలు, oe హిందూ వ్యూ 

ఆఫ్ _లెఫ్స్ కల్కి ఇండియకా ఫిలాసఫీ, ఐడియలిష్టు న్యూ 

ఆఫ్ _లెఫ్ మొ॥ 

రామ్ వి. ఎస్. డాక్టర్ జ. 1895. అత్తిలి ప గో, జిల్లా 

1917 "కాలిఫోర్నియాలో బి ఏ, ఆనర్భు, 1918 హార్వర్ణులో 

ఎం. ఏ. 1920 పీ హెచ్, డి, (హార్వణ్ణు) లక్నో విళ్శస 

విద్యాలయంలో (పథాన రాజకీయార్థికాధ్యాపకులం. 

1936-37 అంతర్జాతీయ సభ కార్యదర్శి త్వ సభ సభ్యుడు7కా 

పనిచేసిరి, 1941 ఇండియకా పొలిటికల్ ఎనెన్సు అసోసీ యేను. 

నుకు అధ్యతులుగా ఎన్న కోబ్బడారు. లండను శం బిడ్డ, 

జీనీవ్యా హిందూదేశం మొ పలుతావుల్లో రాజకీయ 

అనేక (గ్రంథాలు రచించారవ, 

1934 లో అఖిల భారత (గ్రంథాలయ సమావేశం, 1981 

లో 10వ ఆంధ విద్యార్థి మహాజన సభక్కు 19834 (పథము 

యు, పి, విద్యార్థి సభకు అధ్యత్వులు 5 కాశ్సీ లక్నో విజ్య 
విద్యాలయాల నీనేటు, ఫేకల్టీల మెంబరు. 

5్ం0 



శ్రీ వెలగపూడి రామకృష్ణ. 

రామకృష్ణ వెలగపూడి ఐ. సి. ఎన్. జ, 1896, ఎం, ఏ. 

1922లో బు ఏస్ వంగల్పట్టు అసిస్టంటు కలెక్టరు. 

1925లో జయపురం దివాను లె సంస్థానం రాబడి హెచ్చించి 

అనేకవిభముల అభివృద్ధిచేసికి ; ద సంస్కృత పాఠశాల 

నరం మద్రాసు ఇండ స్త్రీసు డైరిక్రరు. 

జ మద్రాసు గవర్న మెంటులో నున్నారు. 1942 

లేబర్ (శ్రకిబ్యునల్ బోర్లు వైర్ మకొగా నియమింపబడ్డారు, 

'లేబరు కమా 

రామకృష్ణారావు ఇచ్చాపురపు ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ 

ములో ఫిజిక్సు శాఖలో పరిశోధకులు, మొదట కలకత్తాలో 

సర్ సీ, వి, రామకొారివద్ద క్లాసికల్ అండ్ రామన్ 

స్కాటరింగ్ లో పరిశోధనలు 'సల్పి, కలకత్తా విశ్వవిద్యాల 

యమువారి పీ హెచ్. డి, డిగ్రీని బడసిరిం ఇంగ్లండు వెళ్లి 

(వాసె సెసర్ రిదర్దుసక వద్ద రామన్ ఇ' ఫెక్టలో పరిశోధనలు 

చేస్తీ లండకా విక్వేవిద్యాలయమువారి డి, ఎస్సి * డిగ్రీని 

ఫొందిరి* రామన్ ఇ ుక్టకు సంబంధించిన అనేక పరిశోధ 

నలుచేసిన (ప్రసిద్ధులు, 

రామకోటీశ్వరరావు కోలవెన్ను బి.ఏ.,బి.ఎల్., ఎమ్.,ఎల్.ఏ. 

జిం 1894. 1925లో న్యాయవాద వృత్తి తినుండి విరమించి, 

ఆంధి) రాష్ట్ర కాంగైస్ కమిటీ ఇ(పచురణ శాఖాధికారి 

గాన్యు స్వరాజ్య పత్రిక 'సంపొదక వర్శ ముల్గోను, బందరు 

5 

జాతీయ కళాశాలకు కులపతిగాను పనిచేసిరి. 1927-28లో 

(త్రివేణి మాసపత్రికను స్టె సాపించి దానిని ఆంగ్ల ష్మతికలలోే 

(ప్రశేస్తమెనదిగా త్ 1089లో ఎంఎల్ సీ, కాం. సా, 

కళోపాసకులు రచయిత్క సంస్కాారి, 

రామచంద్రరావు ధన్వాడ డాక్టర్ జ, 1879. కై) సవ మత 

ములో కలిసిన (పథమ ఆంధ (బాహ్మణుల కుటుంబమునకు 

చెందిరి. ఎం ఏ (ఎడింబరోో ఎం. వీ, సీ హెచ్, వీ 

ఏంబర్ (ఎడింబకో) లండను హాస్పిటలులో 1915.17 

డాక్షరు, లండను యుద్ద కార్యాలయం ఉపన్యాసకులు. 

1906-10 వరకు మద్రాసు పచ్చయప్ప కాలేజీ 'లెక్చరరు. 

చెవి ముక్కు గొంతు కండ్ల జబ్బు లలో (ప్రత్యేక ఒనెద్యులు. 

"బెజవాడ మునిసిపల్. శర్మను, చెంసళూరులో (పాక్ట్షీసు 

చేసిరి, కృష్ణా జిల్లాబోల్డు అధ్యకుంలు. థం వైద్య 

సమ్మేళనము వ షక! ట్ 

శ్రీ పాతూరి రామచందరావు. 

రామచంద్రరావు పాలూరి ఎమ్, బి, బి. ఎస్. జ. 1911. 

శెస్టన్' 5 ప్రస్తుత మహా సంగ్రామ సేవలో ఈజిప్ట్ (ప్రాంత 

మున ఎవెద్య సేవ చేయుచున్నారు, 

రామచంద్రా రెడ్డి బెజవాడ బి, ఏ సి, బి. ఇ జం 1894 

నెల్లూరు జి. నె జి, బోర్డు అధ్యతులు 1929-30. మె. 

"లెజి స్పెటివ్ కౌన్సిల్. (పెన డెంట్ 1930-37. ఆంధ విశ్వ 

కళాపరివక్ నెనేఘమెంబరు. లాండ్ శెవెన్యూ కమిటీ 

ఖా 
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(శీ బెజవాడ రామచంద్రారెడ్డి. 

"మెంబరు (1937) ఆంధ్ర నాట్యక భాపరివళ్లు అధ్యక్షులు 

కళాళభిమానులు. 

రామచంద్రారెడ్డి సుద్దవల్లి దత్తమండలములోని (పావీన 
కుటుంబములో ఊన్న తేవంశేమున జన్మించిరి, కడప జిల్లాలోని 

సుద్దపల్లి వీరి స్వగ్రామము, దానధర్మబుర్ధి, పరోపకార 

గుణము గలిగినవారు ; ధనాఢ్యులు, కర్నూలు జిల్లా ఆర్గ 

గడ్డ గ్రామములో 80 వేల రూపాయిల విలువగల శివా 

"లయమును నిర్మించిరి, అహోబిల ఆలయమున తిరునాళ్ల లో 

అన్న'స్మత్రము జరుపుటకు అరవై ఎకరముల భూమిని దానము 

చేసిరి. పదివేల భూపాయలు కర్నూలు జిల్లా బాగలమ(ర్రి 

వైద్యశాలకిచ్చి దానిని స్టా పన గావించిరి, 

రామదాసు పంతులు వేమవరపు గౌ॥ బి, ఏ, వి. ఎగ్, 

జ, 1878. విద్యాభ్యాసము | క్రిస్రియకా కాలేణ్సీ లా కాలేజీల 

లో (మద్రాసు). 1925 నుండియు చేటు కాన్సిలు మెంబరు, టి 
1926 నుండి కాన్సిలులో స్వరాజ్య పార్టీ నాయకుడు, 

మద్రాసు (పొవిన్షి యల్ కో ఆపశేటివు బ్యాంకు మద్రాసు. 

(పొ, కో. యూనియన్సు దకీణ ఇండియా కో, ఇన్ఫూ 

'రెన్సు సానెటీ, ఇండియకా (ప్రా. వో బ్యాంకుల అసోసీ 

యేవనుఖకు అధ్యతులు, లండనులో జరిగిన 14వ అంతేర్భ్భా 
లౌ 

t 

తీయ కో ఆపశేటిను కాంగ్రాసుకు ఇండియా తరఫున డెలి 

గేటు. "ర ఛేంబరు ఎన్మ్య్యయిరీ కమిటీలోను ఇంసీరి 

యల్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చి కౌన్సిలులోను పరిషాలకవర్ద 

సభ్యుడు. అఖిల భారత కాం(ాసు కమిటీ మెంబరు. ఆంధ 

మహాసభ్గాధ్యకులు, 

రామకా సర్. సి. వి. డా. కే టి,, ఎమ్, ఏ, డి, ఎస్సీ 

వసూ డు ఏల్ ఎవొ డి ఏక్, ఆకును ఏను ప. 
జ, 1886 విశాఖపట్నంలో. 1907-17 ఇండియకా చెనాన్సు 

కమిటీ ఆఫీసరు, కలకత్తా త్తా విశ్వవిద్యాలయం పాలిత్ (పొ"ఫె 

సరు 1917-88. (బిటిమ్ ఇప తకు 'తెక [రలు (టోళ్నటో 

1924. కాలిఫోర్నియా కెక్నాలజీ ఇన్ స్టట్య్యూటు రీసెర్చి 

నియీటు 1924. ఇండియకా సైన్సు కాం ౫సు (1928) 

టూకీ మెడ లిహ్ట (1929 రోమ్). 1980 రాయశ్ సొసైటీ 

హ్యూ జెన్ మెడలిస్టు, 1929 సర్ బికదము. 1980 నోభెల్ 

లారియేటు ( రామక£ా ఎఫక్టు ” అను కిరణములలో (కొత్త 

విషయము కనిపె పెట్టినందుకు) బహుమానము పొంబిను 

'దేశాలల్లోని అనేక నైన్సు సంఘాలో "మెంబరు. భారత 

చేశంబో అనేక విశ్వవిద్యాలయాల గౌరవ (పొఫినసరు 

జంగుళూరో ఎనైన్ఫు ఇన్ష్షి స్రీట్యూటు డై డైెళిక్ట రుం 

రామలింగారెడ్డి కట్టమంచి సర్. డా. జ, 1880. చిత్తూరు 

జిల్లా కట్టమంచి (గ్రామం, 1902.6 గవర్న మెంటు విద్యార్థి 

చేతనంమోద శేంబిడ్డిలో ఎం, ఏ. చదివి (పథమ తరగతిలో 
వచ్చెను. 1906లో “కేం బిడ్డి యూనియనుకు (పథమ భార 
తీయ కాలా రుద 1907 అమెరికా సంచారము, ఒబకో 

డా'కాలేజీ వైస్ స్ (పవీన్సిపాలు, మై చృసూరులో అనీ సెంటు ఇకొస్సే 

క్ట జనరల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేపక్ గాను మైనూరు మహారాజా 
కాలేజీ ప్రొఫెసర్ గాను ఉండిరి, 1918-14లో వి'ేశముల 
లోని Ss నాన్ని. తిలకించి మైసూరు విశ్వవిద్యాల 

యానికి స్కీ_ము తీయారుచేసిరి తిరిగివచ్చి 1916-18 వరకు 
మెనూరు కాలేజీ ee 1918-21 ఇకాన్నె శ్రర 

జనరల్. ఆఫ్ ఎడ్యుకేపకాగాను పనిచేస్తూ 1921 లో రాజ 
కీయాలవల్ల రాజీనామా నిచ్చిరి. ఆలిండియా ఎడ్యుకేహ 

నల్ ఎడ్వయిజరీ బోర్డు మెంబరు. 1926 ఎం. ఎల్, సీ. 

1924 ఆంధ మహో సభాధ్యక్షులు, 1926 (ప్రధాన ఆంధ్ర 

విశ్వవిద్యాలయ స్థాహోపాధ్యక్షంలు, ఎం. ఎల్, సి, 

చిత్తూరు జిల్లా బోర్లు (పెనీడెంటు, తిరిగి రెండుసాలు ఆంధ) 
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నిశ్వవిద్యాలయోపాధ్యములుగా ఎన్ను కోబడిరి, 1986 లో 

డి. లిట్ బిరుదము. 1942 సర్ (కె సి, ఐ, ఇ.) బిర 

దము పొందిరి. అనేక (గ్రంథముల రచయితే 5 తెలుగులో 

గూడా గొప్ప కవి; మేథావి 5 మహావక్త 

రామారావు పి. ఎమ్, ఎమ్. ఏ వి. ఎస్సి, (ఫాశెస్ట్రీ 

బి ఎస్సి. (ఆ శీకల్చరల్) ఎడింబరో. జ. 1868. ఇండి 

యక అ [కల్చర్ సర్వీసులోన్సు కోయంబుత్తూరు అ గీకల్చ 

రల్మ్ కళాశాలకు (పీన్సిపాలునను, ఇక స్టిట్యూట్ ఆఫ్ 

పాంటు ఇండస్ట్రీ) డైరి క్రరుగాన్సు మధ్యరాషస్ట్రముల రాజ 

పుత్రస్థానపు 'సంస్థానముల వ్యవసాయిక సలహాదారులుగను 

పనిచేసినారు. మ(డ్రాసు వ్యవసాయిక డెళిక్షరుగా ఇప్పుడు 

పనిచేయుచుు ఈ రాష్ట్రామున గోధుము (ప్రత్తి ఉత్పత్తుల 

వివయమె పరి శ్రమచేసిరి, 

రామేశం వేపా సర్. జ, 1876. బి, ఏ, బి, ఎల్. 

ప్య్యా_నె 1896-1900 వరకూ విశాఖపట్నంలో న్యాయవాది. 

1000-1920 మద్రాసు హాకోర్టు న్యాయవాది, 1916-20 

గవర్నమెంటు. ప్లీడరు. 1920 మాసు హెళోట్ట 

జడ్డీగా నియమింపబడ్లారు. గణిత ఖగోళ జ్యోతినశా స్తోల్లో 

(ప్రవీణులు, సంతౌన నిరోధము మొ! సాంఘిక "సమస్యల్ని 

(పచారంచేసి అనేక (గ్రంథాల్ని రచించేరు.. సర్ చిరుదము 

పొందిరి, 

'రావు జి. వి. వి, ఎస్సి, ఇ. జ 1886. రాజమండ్రి 

ఆర్ట్స్ కాలేజీ సికిం చా బాద్ మవాబూబ్ కాలేజీ మద్రాసు 

ఎంజనీరింగ్ కాలేజీ స్కా-ట్టండు ఛానో విశ్వవిద్యాల 
యము 

లలో, విద్యాభ్యాసము గావించిరి. కాంక్రీటు కట్టడములు 

కట్టించుటలో వీవు గణన కెక్కి_రి. రైండుకోట్ల రూపాయిల 

విలం_వెన నిర్మాణముల్లు వీరి అధ్వర్యము క్రింద జరిగను. ఎంజి 

నీరింగు శాఖలో వీరు విజయుల మద్రాసు (ప్రభుక్వేపు ఎంజి 

నీరుగా చాలాకాలము పనిచేసిన అనుభవశొలి 

రుక్మిణి లకీ వతి ఆచం
ట బిఏ. జ 801, జ

ా! లత్మీ 

పతిగారి సతి. పదియవ అంతర్జాతీయ మ
హిళాసమా న 

1926 లో ప్యారిసుకు డజెలిగేట్ గా ల్లీ సవారో 1980 

బి. ఏ. రాజకీయ, మహిళాభ్యుదయ కృషి గలవారు. కౌ 

పా, మద్రాస్ శా, సభం జేవ్యూటీ 
(అెసిడ్యెటు-. 

- 

ద్యమారంభ్లకులు 

సంఘమును స్టాన్ంచి , దీం 



ఆంధిసర్యన్వము 

దానకర్ట్ణలు, అనేక కవులకృతు. 

లకు భరయ కవులను పోషించి 

ఆంధ్రభోజుడని కీర్తినందిన భా 

పోద్ధారకులు, 

విజయానంద్ మహరాజకుమార్ 

సర్. జ 1905. విద్యాభ్యాస 

ము అజ్మీరు రాజకుమార్ కళా 

ఫాల ఇం గ్లండు హాయిలీ బరీ 

కాలేజీ, చిన్న తనమున'నే (క్రికెట్టు 

టెన్ని సులలో (ప్రవీణులు, గొప్ప 

చేటకారులు. 1984 సెంట్రల్ 

అసెంన్లీ 1986 యు. పి, లెజిస్లే 

టివ్ కాన్ఫిలు సభ్యులు, 19837 

న్యాయళాఖా మంతి, అమె 

రక్కా ఇంగ్లాండు మొ! దేశము 

లన్నియు తిరిగి గొప్ప ఆటకా 

డని “పీఠుపొందిరి. కాకీ హిందూ 

విశ్వవిద్యాలయ బోర్జు మెంబరు, 

1940 కార్యనిర్వావాకవర్ష సభ్యు 

లు, కాళీ విశ్వవిద్యాలయం భూ 

రిబ్బన్ పొందిరి, విశాఖపట్నం 

22 వ ఆంధ్ర నుహా సభాధ్య 
తులు 1941-, 

విశ్వనాధ్ భాగవతుల రావుబహా 
దర్ జ. 1889. విజయనగరం. 
ఏడ్మిగీలేక భారత చేశమంతటికీ 
రసాయన శాస్త్రంలో అగ 

గణ్య్యులెన ఆంధ్ర (ప్రముఖులు, 

విజయనగరంలో రసాయన పారి.శ్రామికళాల స్టాసీంచెను, 

1084 వరకు కోయంబుత్తూరులో వ్యవసాయ రసాయన 

కా స్ర్ర్కజడుగా నుండెను మద్రాస్ (ప్రభుత్వపు అ గికల్చ 
ల్ కమిష్టు. 1984 ఫూవన్యావసాయ కాశ్ర్ర పరిశోధ 
డు. 1085 నుండి ఢిల్లీ ఇంపీరియల్ అ(గికల్చరల్ రీసెర్చి 
షన్. పల్ డైరక్షరు, అనేక శాస్త్ర ల అధ్యక్నుత 

హీ ంచిరి. అనేక పరిశోధనలు చేసీరి, జొన్నలు, వరినుండి 

కట్టు చేయుపద్దతి కనుగొన్న వారు వీకే, అనేక (గ్రంథాలు 

ర0చిరి, 
/. 

Cal 

554 శ 

శ్రీ విక్రమ దేవవర్మ. 

విశ్వనాధం తెన్నేటి ఎం, ఏ.. బి ఎల, జననం 1896, 
"పెసి డెన్సీ కాలేజి ఎం.ఏ, తీరువాస్కూ._రు బి. ఎల్, విశాఖ ss) ర 
పట్న ౦జిల్లా కాం(సు సంఘం కార్యదర్శి, పీమ్మట 

(పసి డెంటు, అ. ఫా, కాం కమిటీ మెంబరు, 1984 లో 

అంధ్ర మహాసభ ఆహ్వాన సంఘాధ్యతంబు, 
సభ్యులు వక్త, రివిన్యూ మంత్రికి. పార్ల! మెంటరీ కార్య 
దర్శి. ఆంశ్లాంథ సారస్వత పాండిత్యము గలవారు. రెండు 

ఫౌవలలోను మనోజ్ఞమైనీ గ్రైల్సిని రచన సాగించగలవారు, 
తెలుగులో నవ్యసాహిత్య (ప్రియులు 3 గేయరచయితలు, 

అనెంబీ 
య 



విశ్వేశ్వరయ్య మోక్షగుండం సర్ -,సీ,వి,ఇఎఎల్*ఎల్ డి 

డి,ఎస్సీ., డిలిట్.) ఎం.ఐి.సీ.ఇ, జననం 1861. విద్య 

"బెంగుళూరు సెంట్రల్ కాలేజీ పూనా ఇంజనీరింగు కాలేజీ, 

బొంబాయి గవర్న మెంటులో 1884 అసిస్టెంటు ఇంజనీరు. 

1904 నూపరిం టెండింగు ఇంజనీరు, 1908 లో రొశురయారు, 

1909 -నైజాం స్పెవల్ సలహా ఇంజనీరు, పి డబ్గియు, 

రైల్వే భీఫ్ ఇంజనీరు మైనూరు ' గవర్నమెంటు. 1912-18 

మెనూరు దివాను. 1921-22 బొంబాయి ఇండస్ట్రియల్. 

శుక్సికల్ కమిటీ అధ్యక్షులు. 1022 న్యూ కేపిటల్ 

ఎంక్యయరీ కమిటీ (ఢిల్లీ మెంబరు, 1924 ఇండియా 

(పభుత్వంవారిచే భారతీయ అ న్థిక విచారణసంఘం అధ్యము 

లుగా నియమింప బడ్డారు, 6 దేకబే” ఇంక్యయరీ కమిటీ 

మెంబరు. 1928 బొంచాయి ఇర్రీగోవన్ కమిటీ అధ్యత్షులు, 

అనేకసార్లు ప్రపంచమంతా చుట్టివచ్చిన అనుభవశాలి, ఆ స్ట్ 

'చేత్త, (గ్రో ఇండియన్ రికన్ స్ట్రక్ష న్ “ సేన్ డ్ పాకాన 

మీ ఫర్ ఇండియా.” | 

వుయ్యారురాజా శ్రీ వేంకటా।ది అప్పారావు బహద్దరు 

నూజవీటి జమోందా శ్లో “పెద్ద ఎస్టేటుగల (ప్రభువు ; 
“కావ్య 

కళా పఫూక్హలు కావ్యరచన కళాప్తోనణ వీరికి ప్రధాన 

"మైన జీవితార్థములు, (ప్రత్యేక నాట్య నాటకశాలల్కు “బెజ 

వాడలో 'సర్వకళాశాల, నూజవీడులో హహహౌన్కూలు స్టాపిం 

చిరి. విద్యా సంస్థలకు 'సహాయులు, (గ్ర ప రామదాసు, 

జ్యోతిర్లీ ల "మొ! నాటకాలు, అఆంధిగీత గోవిందం, ఆంద్రా 

స్పపదులు శోభనాచల మహాత్మ ను మొ కావ్యాలు 

ఆంధ జాతీయ (క్రీడలయెడల అభిమానము గలదు; బె"ల 

భట సంఘానికి నాయకత్వం వహించిరి, చేటలో మేటి. 

ఆంధ్రరాష్ట్రం, ఆంధా9భ్యుదయం వాంఇిస్తూ ఆంధో 

ద్యమమునకు పోపకులుగా నుందురు, 

వెంకట కృష్ణారాపు భావరాజు, ఎం.ఏ.*,బవి,ఎల్. జ. 1895. 

రాజమండ్రి. 1020 నుండి వకీలు. ఆం(గ్రేతిహాస పరి 

శోధక ముండలి స్థాపించి ఆ మండలి తరఫున ఒక ఆంగ్ల 

మాస ష్మత్రికకు సంపాదకులుగానున్నారు. 1088 లో 

ఆం(భ్ర దేశంలోని పురాతన రాజవంశాల్ని గురించి చేసిన పరి 

శోధన కే ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం వారు ఎం.ఏ. డిగ్రీ నిచ్చిరి, 

సరియైన కింందూ దేశ చరిత్ర వ్రాయుట
కు ఇండియన్ హిస్టరీ 

కమిటీవారిచే ఎన్నుకొన బడిన ఆంధ్రు డీఠడొక్కడే. 

క5్క్ 

(గ. = ఆంధ్రుల నాకాయాన చరిత్రము ఆంధ్ర చళము= 

పాశ్చాత్య యాత్రికులు మెం! 

వెంకట నారాయణ నాయుడు జయంతి జ, 185. గీలరాతు 

ఫల్చిమ . గోదావరి" న్పెవల్.. సెటిల్మెంటు ఆఫీసరుగను 

జిల్లా కలెకరుగన్సు లేండు రికార్డు సూపరింటెం డెంటు 

గను, పని చేసిరి. -1922 లో ఇన్ స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ 

రిజిస్ట్రేహన్ గా పనిచేసిరి 'సంస్క_ర్హ. మద్రాసు కార్పొ 

శేనను కమిహనర్సుగ పని చేసిరి 

వెంకటపతి రాజు భూపతి బిఏ, విఎల్*, సీఐ. ఇ జం 

1861 వి. జిల్లా కొంతకాలం ఎం. ఎల్, సీ, (వెన్న పురి) 

ఎం. ఎల. (ఢిల్లీ సాంఘిక సహకారోద్యమ సభలకు 

అధ్యమలుగాను. లిబరల్ ఇండి పం డెంట్ గా రాజకీయోద్య 

మందును దేశసేవ చేసినవారు: ఇండియా గవర్న మెంటు 

తరపున ఫిజీ .దీవులకు వెడలిన రాయబార వర్ణమునకు 

అధ్యతంలు. 

గురించిన్ని. _పరిశ్రమలగురించిన్ని. అనుభవములు సంపా 

దించినవారు.: . 

విదేశ "సంచారము వేసీ విధ్యా సంస్థల 

వెంకటప్పయ్య. కొండా దేశభక్త జ 1066. గుంటూరు 

a |] ' = మ -2 

డ్ వ బి ఎల్ * oe బందరులో (ప్యొక్టిసు పెట్టను, 

SSC నొకరు. పిమ్మట (ప్రాక్టీసు 

గుంటూరుకు మార్చిరి. ఆ. ఛా, కాం, క, మెంబరు 

1028 లో అధ్యక్షులు, కాకినాడ కాంగగ్రసు ఆహ్వాన 

సంఘాధ్యవులు "ఆం, (పం. కొం, క (పీసిడెంటు 

చరఖా సంఘం “మెంబరు, కాం(7్రైసు ఉద్యమంలోను, 

ఆంధ ' ఊద్యనుంలోను ఎక్కువగా పాటుపడిర. 1917 

లో మాంకేుగ్యూ ెల్క్స్ ఫర్జు రాయభారం (ఆంధ్ర రాష్ట్రం 

భాషా (ప్రయుక్త ౦గా విడదీయడానికి 1987 లో అనెం్లీ 

మెంబరు అసెంబ్లీ కాంగగసు పార్టీ 'కార్యదర్శిః ఆంధ 

మహా సభాధ్యతులు (1917 "నెల్లూ రు) 

వేంకటరత్నవర్న నూకాడ బందరు క్చమ్లా బిల్లా 

సంగీత విదుషీమణి, శంఖవీణయను నొక నూతన వీణను 

నిర్మించి, మద్రాసు మ్యూజికల్ అకాడమి వారి (ప్రశంసయు, 

విద్వాంసుల మన్ననయు పొందిన (ప్రసిద్ధురాలు, 

వెంకటరమణయ్య అయ్యంకి "బెజవాడ అఖిల భారతే 

em పంధాను మ్ంచి? దాని + కార్యదర్శిగా . 



ఆతంధిసర్వన్వము 

వున్నారు. ఆంధ్ర (గ్రంథాలయ సర్వ స్యానికీ 95 సంవత్సర 

ములుగా కార్యదర్శి ; ఆెపేరనున్న షృతికకు సంపాదకులు ; 

(ప్ర కృతి శాన ('త్రుంవెద్యులు 

వెంకట రామన్టి. ఎస్. నర్ డ్రి ఎప్పి, (ఆంధ్ర రాం 

బృ సీ, ఐ.ఐ. జ, 15694 ఇండియాలో ఉత్క్భృష్ట్టమెన 

వరకు పండించుట అసాధ్యము కాదని గవర్న మెంటు వారికి 

నచ్చ జెప్పి, పరిశోధనలు చేసి చూపీంచిన శాస్త్రజ్ఞులు, ఇండి 

యన్ _నైన్సు కాంగైాస్ అధ్యములు 19837. 

వేంకటరావు ఈదర జననం 1881 ఏలూరు. వేంకట 

మా (పెస్క్ వేంకటరామా అన్ట్ కం"పెనీ-అధిపతులు, 

(పారంభ విద్య అనే తెలుగు మాస పత్రిక స్టాసీంచి, బడి 

పుస్తకముల (పకాశేకులుగా (పొరంభంచి ఎకువ పలుకు 

బడిగల (గ్రంథ (పకాశకులుగా (పసిద్ధి కెక్కి_నవారు, దేశి 

యోద్యమములందు నేవ చేస్తున్నారు, ఏలూరులో ఒక 

పేట వేంకటరావు పేట అెనేపీర నున్నది, 

వెంకట్రావు కళా జననం 1900 బందరులో. బి.ఏ. చదు 
వుమాని కాం గాసు ఉద్యమంలో (1921) చేరను. 1928 
గుజరాతు విద్యా పీఠ పట్టభద్రుడు, అ.భా-కొం.క,. మెంబరు, 

తూ, గోదావరి జిల్లా కాం, 18 సంవత్సరములు మెంబరు. 

కోన నీవు కో, 

ఆప'ేటిన్ టకు "కార్యదర్శి, ఎం, ఎల్, ఏ, . 

ఆం, రాం నెం, కమిటీ కార్యదర్శి. 

వెంకట సుబ్బారావు ముత్తా సర్ ఎం, ఏ బి, ఎల్, జననం 

1878. మద్రాసులో హాకోట్ల న్యాయవాది 1903-21; 

ఎలక్ హన్ కమిషనర్ 21. 22, మద్రాసు పె కోర్టు 
జడ్జి 1921-38. 85-86 మ(డ్రాసు పె మహోకోర్టు మ జస్టి 
(ఆక్షంస) రెండుసార్లు, ఇండియన్ Boss 

మెంబరు 1935-86. సర్ బిరదము 1936. సంధు సంస్కర్త 
జడ్జీగా రిమైరయిన పిమ్మట (1989 లో) బీరారులో నైజాం 
గర్న మెంటు ఏజంటుగా నియమింపబడ్డారు, 
ఫీఫ్ట్ స్కాట్ కమిషనర్ 

మద్రాసు 

వెంకటసుబ్బారావు ముతా (ఆండాళమ్మ) సేవా సదనం 

ఆనీ డ్రి విద్యాలయాన్ని మృద్రాసులో సె స్థాపించి కార్య 
దర్శినిగాను కోళాధికారిణిగాను పనిచేస్తున్నాడు. అనేక 
మంది వీదల కచితంగా విద్యనిస్తూ త విద్యకు లలితకళల 

అఫీవృద్ధికి = పాటుబడుతుశ్నారు. 1985 లో సీల్వర్ 
జూబిలీ పతకమున్కు 1987 లో కై జర్ -ఇ-హీంద్ పతేకమును 

పొందిరి. 

వెంకటస్వామినాయుడు. కి. వి, ఏ,బి.ఎల్. జననం 1896, 

మద్రాసులో స్టిరనివాసు లె చెన్న కేశవ మళ్లేశ్వరాలయములు 

కట్టించినది వీరి ఫూర్వులే. 1924 మద్రాసు హైకోర్టు, 

ఎడ్వొశేటు. 1928 నుండి కార్పొ శేవన్ మెంబరు. 1988 లో 

మద్రాసు మేయకమ, పచ్చయప్ప (ట్రస్టు బోర్డు, పరశువాకం 

అన్నదాన సమాజం వైరా అనేక సంస్థలలో మెంబరు, 

1987 లో శాసన కోన్మిల్ సభా సభ్యులు, ఊపాధ్యక్షు 

మందులు కిరాణాసామానులు 

అమ్ము “ అప్ప * కుటుంబమునకు చెందినవారు, మద్రాసు 
ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్" (ప్రసిడెంటు, 

లంగా ఎన్ను కో బజారు, 

జననం 1867 ఒంగోలు 

తాలూకా అల్లూరు. 1911 నుండి మద్రాసులో వ్యాపా 

రము, కన్యకా పరమేశ్వరీ దేవస్థాన పాలక బోర్డు సభ్యులు, 
(పెసి డెన్సీ అసోసీయేవన్ ఆపక అనేక ధర్మసంస్థల్కు 
పాఠశాలలకు (ట్రస్టీ, 1928 నుండి "కేం దశాసన సభా సభ్యులు, 

1925 బందరు ఆంధ్ర మహో సభాధ్యక్షులు, వెళ్యాభి 

వృద్ధికి పాటుబడిరి, మద్రాసు (ప్రధమ 'కాంగ్రైసు మేయరు, 

వెంకటాచలం చెట్టి సామి 

వెంక"టేళ్వర్లు వావిళ్ల జననం 1855 నెల్లూరు జిల్లా 

అల్లూరులో. వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ 
అను పేరుతో అనేక సంస్కృ తాం(ధ్రార్య (గ్రంథాలు 

(ప్రచురించియు, (తిలింగ ఫెడరేపెడ్ ఇండియా అను 
తెలుగు ఆంగ్ల వారపత్రికల నడపుచు భాషా సేవచేస్తు 
న్నారు. థావోద్ధారక బిరుదాంకితులు, 

సన్సు 

వెంకయ్య ఈదర జ. 1888 ఏలూరు రామా ఆండ్ 
కంపెనీ (పొ9టర్. అ నేకాంధ్ర (గ్రంథ ప్రకాశకులు 
కా. పొ, బేశీయ సంస్థలకు సహమాయులు 

శకుంతలాకన్య, ఎం.ఏ., పి.హెచ్.డి. కలకతా విశ్వ 

విద్యాలయం ఘాేవ్(ట్రావలింగు స్కాలర్ షిప్పుపొంచదెను. 
వివిభదేశములు సంచారముచేసీ ఆయా చేశములలో శాస్త్ర 

ములునేర్చు పద్ధతుల ఫై ట్ర సర్ సి,వి, రామన్ 
పొందిన ప్రత్యేక స్కాలర్ పి పీపీ ఫొం దెను, 

ల్స్5్6 



ప్రొఫెసర్ శేఖర్. 

"శేఖర్ (ప్రొసేసర్ ఏలూరు గొప్ప జ్యోతిషుకులు 3 మాన 

సిక శాస్త్రవేత్తలు. (ప్రశ్న భాగములో దివ్యమైన కృషిచేసిన 

వారు, వీరి (ప్రకటనలు వివిధ ష్మతికలలో (ప్రకటితములగు 

చున్నవి 

“1082 కలువాయి సె 

పండిత కుటుంబము, 11 వ యేటనుండి కాశీలో 

పిమ్మట విజయనగరం, కసిం 

కడప ఊన్నలే పాఠశాలలో 

(బ్రహ్మాండ పురాణము మొక బహు 

శేషా ద్రిశర్మ జనమంచి జ. 

జిల్లా [ 

'సం'స్క్బు తాధ్యయనము 
5 

అధ్యాపకుడు, us 

(గ ంభములు. 

శ్రీరామమూర్తి డి. ఎం, ఎల్, సః కొంతకాలము రాజి 

మండి మభూనిసిపల్ కాన్సిల్ కార్యదర్శి ) తర్వ
ాతే ప్టీడరు. 

కాన్సిలరు. అనేక జాతీయోద్యమములందు పాటుపడువారు 

సీ తానగరా(శ్రమము నుద్ధరించినవారు. 

శ్రీ హరిరావునాయుడు బి. వి. ది బం వి ఏం చ ఎల్? 

ఇన్ పె కర్ జనరల్ ఆప్ రిజిస్ట్రేవన్ పదవినుండి 
రిమెరయి 

లు 

నారుం బె. 1887. ఫోలవరము 
రూ, కో జిల్లా. 

సత్యనారాయణ మోటూరి జ. 1902 దొండపాడు కృ, 

జిల్లా= ఫీందీ భాహలో శ్రీ వ్రకృషికేసీ అమితేమైన జ్ఞానము 

సంపొదించి మ[తాసు నందలి ద&ీణ భారక హిందీ 
(ప్రచార 

సభకు ప్రచార మం|త్రిగాను పరీమై మర్శత్రిగానుు (ప్రస్తు 

mr 
శక 

మోటూరి సత్యనారాయణ, 

Gaye EF har 

చేసిరి యావ ద్భారత
ే 

న... అతో ఖే జ్జ 

పరిచయము, షళాకుబడీక లీ గె జీశమతరోని హీంకీ (పడా 
ih ఏ 

OR TEI ల 

రోద్యమమునకు స్పంభ్థము వంటివారు 

నాళేక్తికి పలువురు (ప్రముఖుల (పశీంసఆ nib. 

(ప్రచార సమావాల్ " ఆక పీంంకీ మాప ష్మత్రికొ పోకు 

కులు. హిందీ భాపయంగదును తేలుగు బ్ఞూనయండును ఆ శే! స 

వ్యాసముల రచిలచియా, గ్ర ఆధ్థినుఅను "పెరి ంంచియా 

ఉభయ భాపలయందును మంచి వా క్టాటీ, 

సంపాొడించీరి. 

కా ఏ 

సత్యనారాయణమూ ర్రి కొడుకుల ధావుషపాహెబ్ 

ఊచార స్వభావులా 3 ఆధా. మొనసి, 

ap 

సాంబమూ ర్తి బులుసు అనరబుళ్ బీ,
 టప్ 4 We Ah : | 

విజయనగరం మహారాజా శాలేశీలో. ఫిళీక్క్సు 

1911-20 శాకినాడలో | క్రీమివల్ న్యాయవాది, 

అసహాయోద్యమ ంలో చేరి ప్రాహ మానిజే నేనుం 

కాకినాడ కారము కార్యదర్శి 1935-37 ఈ 

కాం. సరి అధ్యమేలు 18537 అం రెం ఘట 

కార్యదర్శి 1936 కాంపోజిట్. ప్ప మంట శార్యు 

దర్శిః షేంందూసా 

_శ్యాంపు 'పెట్టించెను 199 కాకు 

ర్57 



0) 

సభ్యులు, 

ఆంధిసర్వస వము 

U బులుసు సాంబమూర్తి ॥ 

సర్వము "కొంగ్రౌసు కర్పించిన త్యాగి, మహర్షి 

యను బిరుదుపొందెను. 1987 అసెంబ్లీ అధ్యక్షులు, చెన్న పురి 

ఆంధ మహాసభాధ ప్రతులు. | 

సాంబశివరావు చేబోలు ఎమ్, ఏ., డి. ఎస్సి, మద్రాసు 
(పపెసిడెన్సీ కళాశాల 1980 ఎం, ఏ. పట్టము 
7 కొనిరి, విద్యా విషయక జీవితములో వీరు అనేక బహు 
మతులను పొందిరి. 1984 సం॥ * డాక్టరు ఆఫ్ సైన్సు ’ 
నీరుదము మ(ద్రాసు విశ్వవిద్యాలయ మిచ్చినది. (ప్రస్తుతము 
ఇండియా (పభుత్వ రక్షణ శాఖలో నియు క్రూ లె యున్నారు, 
కలకత్తా * ఆంధ్ర అసోసీఏప.న్ ’ గ "రవాధ్యములు, (ప్రజా 
ఉద్య మాభిమానులు, | 

సoll 

సాందిశివరావు సిం డాక్టర్ డి. ఎస్సీ = ఆంధ విశ్వ 

విద్యాలయంలో ఉన్నత విద్యనంది విదేశాల్లో (కలకత్తా) 

ఆంధ్రుల అభివృద్ధికి పాటుబడుచున్నా రు, అంధ్ర మహాసభ 
కార్యదర్శి, మంటు అలిపూరు కస్త హానులో, బ్స్ళ్ళ్య 

> 

సీతారామయ్య కొల్చేల డాక్టర్, జ. 1899 కృష్టా జిల్లా 

వుయ్యూరు, మద్రాసులో విఎస్ సీ, 1922 అమెరికా 

వెళ్లిరి, చికాగోలో ఎం, ఎస్సీ, కార్నెలులో పీహెచ్, 

డి, పట్టాన్ని పొందిరి. పెటోలియం ఆయిలు కంపెనీలో 

పని చేస్తూ పరిశోధనలు సాగించారు... కాని అభివృద్ధి 
కడ్డంవచ్చే ఉద్యోగాన్ని కాలదన్న్ని 1931 లో రష్యా వెల్లి 

తన రసాయన కాత్రుజ్షానం వల్లనూ "పెట్రోలియం పరిశో 
"ధనల వల్లనూ రహా (ప్రభుత్వ కం(టాక్టర్ల ఆటోమో బైలు 

పరిశోధనాలయం మ ఇంజనీరుగా నియమింపబ రారు, 

జర్మన్ సోవియట్ శై శ్రీని వివాహామాడేరు. 

వీరు కొంత 

కాలము దక్షీణార్కాటు డిస్టి ?క్టు బోర్డు అధ్యమలుగా 

నుండిరి, ధర్మాదాయచట్ల సంఘమునకు కమివనర్ గా 

కొంతకాలము తిరుపతి దేవస్థానము 

నుండిరి, 

సీతారామరెడ్డి కె. బి.ఏ., బి. ఎల్. రా. బ. 

స్పెపల్ ఆఫీసరుగా 

సుబ్బయ్యనాయుడు అర్, దివాన్ బహాద్దర్. జననం 
1885, డివ్యూటీ కలెక్టరు 1917 వరకు, 1921 అసీస్టెంటు 
'లేబథు కమోవనరు. “1922 రామనాడ్ దివాను, పిమ్మట 

మలయాసే సేటు ఏజంటు: 1989వరకు మద్రాసు కార్పొరేషన్ 
కమిప.నరు, (ప్రస్తుతం ఉత్తర వ్ హాందూస్థానంలోని తూచ్ 
థీహాథ్వు దివానుగానుండిన ఆంధ్రులు. (గ "కజనశేదన్ అనే 

ఆంగ శ గ్రంథము, సుజనమై(త్రి అనే తెలుగునవల. 

నుబ్బరాజు నడింపల్లి ఎం ఎల్, సీ, జ, 18686 అమలా 
పురం తౌ, బోర్డు అధ్యములు 1082. రాజమండి జిల్లా 
బోర్డు అధ్యతులు, కా, పా, కోనసీమ కో ఆపశేటివ్ 
నెంట్రల్ బ్యాంకు అధ్యతులు. 

సుబ్బరామ రెడ్డి లేబూరు ఎం. ఎల్. సీ జ. 1892. కొ 
పాం నెల్లూరు జిల్లా కాం(7స్ కమిటీ అధ్యత్యులు ఇండేండ్లు 
నెల్లూరు ఖద్దరు బోర్డు కార్యదర్శులు. 1924-27 వారిజన 
సేవా పర. ౦ద్యు జనోద్ధరణమందు సీవచేసిరి, అనాధ 

బుచ్చిరెడ్డీిపాలెమ్యు. "నెల్లూరు. 

సుబ్బారావు కరుణాకరం ఎం, ఎల్, ఏ. జ, 16069. పీయ 
వి, జిల్లా. 1920 నుండి కా. పా, జిల్లా రాష్ట్ర అ, ఫాం 
"కొం పులీ సభ్యులు, గ్రాం కో ,రెతుసంఘము 
వి, జిల్లాలో స్థాసించిరి ; దానికీ ఓ సం, అయి అధ్యతులు. 

రకర 



కకివలప లేబర్ యూనియన్ దక్కు_స్ చక్కెర 

వాం(డ్ర సంఘ ము (సామలోో-_టు) ల అధ్య కులు, 

gra 
చి 

పని 

బ్బారావు కె. వి. ఏ, ఎం ఏం సి, భిమగ్యర. బి. టి. 

యు. ఎం డి, (హోమియోపతి "కా. పొ, వెల్నాటి వెదికి. 

పతికా సంపాదకులు, పేదలకు వె ద్య సహాయ్యము చేయు 

ఉదారులు. (గ, స సుబహ్మణ్య ని ఘుంటు. కళొభిమానులు. 

సుబ్బారావు లక్కరాజు ఎం, ఎల్ సి. 1987-40. కాం 

పొం ఆంధ విశ్వ కళా పరిపత్ లీగల్ అడ్వైజరం అం 

దన్ని శాఖలందును సభ్యులు 3 "కాకినాడ మ్యూనిసిపల్ 

ఛై ర్ మను 1916-88 అనేక సం స్థలలో సీవచేయువారు. 

సుబ్బారావు, కల్లూరు జననం 1897 నుగొండ. మదన 

పల్లి జాతీయ కళాశాలలో చదివెను, పూోంరూలు ఉద్య 

mae చేను, 1920 మొ! కాంటైాసు సేవ 3 లోకమాన్య 

అ, సం! టరు. 1 

అధ 
జ “నా 

సరస్వతీగాన సభ . 

సభాధ్యక్షులు 

లుకు 9 

కాకినాడ. 

సూర్మస్రకాళరాపు వేంక 

నాదము ప గవ మంటు బాలే 

బపు పీసీలో కృతా తామలేకి. కాంత్ శాల 

మే అ ని. ఆల్ * బారిష్టర్ 

1926.30 పలుపార్లు రానమండి. మ్యూనికీప 

ఎం, ఏల్ 4 వీ, 

1 

జ్య 
RD పు న్ ; గ. 

న్! 

న. 

Ga) 
ఏళ 

షి 

హనుమంతరావు s
ee 

లలో (ప్రముఖులు, తర
 ahr 

భ్గాహా నిలయము క ఎకి ఊకరా + 

పాపనకు మారా చెడు ఆంధ్రుల 

ఢి 

పురుషులు, కార్యదీకేగ ల ప్రతిభాశాలి, 



13న భాగ ము--82వ అధ్యాయ ము . 

1. ఉన్నత 

(అ) గవర్నరుగా పనిచేసినవారు 
“ఉష 

జ Rf: 
శ 

కీ, శే. సర్ కూర్మా వెంకటరెడ్డి నాయుడు :--బి, వ, 
వి, ఎల్, రాయ్బహదూర్ 3 కసి ఐ, ఇ, డి లిటొ, 

ఎమ్. ఎల్ సీ, 1987లో చెన్న వురి. ప్రభుత్వమందు (ప్రధాన 

మంత్రులు. 1986లో చెన్నపురి రాష్ట్ర గవర్నరుగా పని 
చేసినవారు. అంతకుముందు 1920-1928 అభివృద్ధి శాఖా 

మంత్రి. 1924లో చెన్నపురి (ప్రభుత్వమునకు లా మెంబ 

రుగా నియుక్రులు, మొదటి రెండుసార్లు ఎం, ఏల్, సి, 

1934 మరల లామెంబరు. (ప్రారంభదశలో స్థానిక ప్రభు 
శ్వమందు పౌొలున్న వారు. గోదావరి జిల్లా బోర్డు తాలూకా 
బో్డు 'సభ్యులుగాను తాలూకా బోర్డు అధ్యక్షుంలుగాను పని 

చేసియుండిరి, జ. పాం (ఛావ్మాణేతరోద్యమమందు (ప్రధా 

నులు, కడపటి దశయందు చిదంబరం అన్నామృలె విశ్వ 

నిద్యాలయమందుపాధ్యక్షులు, 1042లో దివంగతులు, 

కీ శ్రే, సర్. ఈడ్పుగంటి రాఘవేంద్ర రావు జ, 1890. 

సీ, వీ మధ్యరాష్ట్రములలో గవర్నరుగా పనిచేసినవారు 
ఆ రాష్ట్ర (పభుత్వమందు మం త్రిగన్వు (పథాన మం;తిగన్సు 

ఇండియా కార్యదర్శి ఆలోచన సభా సభ్యులుగను పని 

చేసిరి, అంధధ్రులలో ఇట్టి గౌరవము పొందినవారు ఇప్పటికి 

వీలే, కడపటి దళలో వైసరాయి కార్య నిర్వావాక 'నంఘ 

స నలె 15-6-1942 లో దివంగతులయిరి, ప, గో, జిల్లా 

వారు, వీరి తండ్రి నాగన్న గారు వ్యవహార కారణమున "నాగ 

వూరు బిలాసఫూర్ నగరములకు పోవుటచేర వీరు సీ, వి. 

(పొంతేమందు నివసించిరి, చార్మిస్థరయి రాజకీయ రంగం 

లోకి దిగిరి. మొదట బిలాసపూరు వైర్మను ; పీద్ముట నాగ 

ప్రూరులో (ప్రధానమంత్రి గవర్నరు. (ప్రజ్ఞాశాలి 5 దేళాఖి 

మాని 5 అఖండపండితుడు ; వాదచతురుడు ; వక్ష; _్టెతు 

బాంధవుడు ; నిరాడంబరజీవి ; ఆం|ధాభిమాని. 

' | 
= 

Re 

వ 

560 



షా 

(ఆ) హౌకోర్ట జడీలు.... చెన్నపురి. 

జః 9 

బె సర్, పీ వేంక్షటమణరావు ల్సి 

జస్టిస్ (1931, 88, రర) జడ్జీ (1935-1941) 

గగ 

స్తీ 

లో sds 
Pent 

RS 

SIA, 



ఆంధిన ర్వ్యస్వము 

9 

వ్తతగ రాస /ములందు హైోకోట్ట జద్టలయిన క స. మంత్రులు, 

రలు 
1 త్రీ అక్కన్న మాదన్నలు 

33 తిక్క_న్న 

(2 ఇప్పటివారు 

శ్రీ ఆర్, సుబ్బయ్య నాయుడు 

339 చేలం రామదాసు నాయుడు 

39 a యస్, శేషయ్య 

(వ్ర పానగల్లు రాజూ రామారాయణం శారు ఎం, ఏ. 

సర్, కె వి, రెడ్డినాయుడు బి, ఏఏ బి. ఎల్, 

సర్, ఖః ప్, సాత్రో శి స బి, ఎల్, 

గౌ. శ్రీ. మా. భవానీ శంకరనియోగి. 

గౌ, శీ. మాచిరాజు భవానీ శంకరనిరయోగి (సీ, వీ 
శ్రీ నంబూరి గొపాలకృష్ణరావు (కూచ్ బిహార్ ) 
స్ట చెంచయ్య (పుదుకోట) 

(9) విశ్వకళా పరిషత్తులందు _వెస్ ఛాన్సలర్లుగా 

పనిచేసిన తరముల 

రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు (మద్రాసు 

సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ (ఆంధ్ర; ఇప్పుడు కాకీ 
కె, మి రెడ్డి నాయుడు (అన్నామలై) 

కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి (ఆంధ 

A&A A 

PEE 

a 

స 
లు రాజమం్మతి ప్రవీణ (కొ న్యాయపతి మాధవరావు = 

శ్రీ మాచిరాజు భవానీ శంకరనియోగి (నాగవూరు) క వటం బిఎల్, (మెకూవ) మ. 
శి శ 

| న్ చౌ శ . 
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మ్ 

dele శ్రీ టంగుటూరి (ప్రకాశం పంచులు 

33 

జెజవాడ గోపొలడీ 

Wh, 
ST) (a 



శ్ర 

ఆంధిస సము 

(ఊ) ఉపాధ్యక్షులు 
(శ్రీమతి డా! ముత్తులమ్మీ చెడ్డి 

శ్రీ వీ కేశవవీళ్ల 

39 జగనన్నా ధరాజు 

శ్రీమతి ఆచంట రుక్మిణీ (లఖ్మీపతి సతి) 

కీ శే సర్, బయ్యా నరసీం "హీళ్ళర శర్మ మిఏ., బి,ఎల్, 

(బు) ఎగ్జిక్యూటివ్. కొని స్పిలర్లు 

బొబ్బీలి రాజూ (శ్రీ రా, న్వే, రామకృష్ణ రంగారావు 

'స 

ఫర్? ముత్తా వెంకటసు బ్బారా రావు 

(ఇా)' కార్యదర్శి ఆలోచన 

(బూ) దవ్నీణ్యా ఫికా ఏజెంటు " 
ర్, కె, వీ, లెడ్డినాయుడు 

(9) బెరార్ వజెంటు 

సభా సభ్యులు 
కీ శే సర్, ఈడ్పుగంటి రాఘ వేంద్రరావు 

న ప్, 

౯) మద్రాసు 'మేయర్షు . 

ల్, త్యాగరాయవెట్టి 

శ్రీ (శ్రీరాములు నాయుడు 

సామి వెంకటాచలంచెట్టి 

9) కే. వెంకటస్వామి నాయుడు 
గోపతి నారాయణస్వామి వెట్టి 

బీ బాన సుదేవు i$ 

93 

౨౨ 

33 

(ఏ కార్పళేవన్ కమోావ వనర్లు. 

శ్రీ జే. వి నారాయణస్వామి నాయుడు 
జనాబ్ జవద్ హుసేకా 

౨౨ ఆర్, సుబ్బ య్య నాయుడు 

9) మ పుల్లారెడ్డ | 

(వ) ఇతర ఉన ్న తోదో్యోగులు 
శ్రీ వెలగవూడి రామకృష్ణ ఇండ స్టీన్ డైళ శ్రర 

లేబర్ కమోవనర్, జయఫూర్ దివాకా 
9) హీ సత్యనారాయణరావు 

డివ్యూటీ మాతరం (నాగవూర్ ) 
నాబ్ పుహాబుద్దీన్ జిల్లా జడ్జి 

స్ట్ “పెండ్యాల సత్యనారాయణ ఐ, సీ, ఎస్, 
ల 

౯ 

శ్రీ 

33 

93 

వూ 

33 

33 

33 

డబ్ల్యు. ఆర్, ఎన్; సత్య నాధథకొ 

కో ఆపశేటివ్ సోనైటీస్ రిజిస్ట్రర్ 
౨ భాగవతుల విశ్వనాధ్, 

ఢిల్లీ ఎ గికల్పెరర్ రిసర్చి ఇకా స్రీట్యూట్ డై రె క్రర 

(ఒ) (వెనిజెస్పీ ఉద్యోగులు 

పి. హెచ్, రామిశెడ్డి- డైరెక్టు ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ 
సీ, రామస్వామి నాయుడు-మాళ్ళ_టింగ్ ఆఫీసరు 
ఆనందరావు-(ప్రీన్సి పాల్ అ(గికల్చ్బరల్ కాలేజి 

శ బండి శ్రి హారిరావు నాయుడు 

ఇక్ న్పెక్టరు జనరల్ ఆఫ్ 

రావుసాహబ్=. నాచ్ కృష్ణ షమూ రి 

జిస్ట్రేవకా 

ఇక్ స్పెక్టరు జనరల్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేవకా 
వెంకట్రావు నాయుడు 

జీ, వీ, రొవు-శానీటరీ బట 

సంలు త. అత ఇబ 



(ఓ (ప్రవక్తలు, 

99 వల్లభి చార్యులు 

స బసవేశ్వరుడు . 

(బౌ) జాతీయ విద్యావ్యాపకులు 

| 

1 
కోపల్లె హానుమంతరావు 

Ce పట్టాఫీ సీతారామయ్య 
ఆమడ. 

త్ర 

3) 

అం) ఆంధ వికాసానికి. 

; తోడ్చడినవారు 

కందుకూరి వీరేశలింగం 
WW 

, కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు 
ఇ 

స్ 
యఖ లెఫ్ట్ ొనంట్. కర్నల్ తాడేప నల్లి శేంకరశా స్త్రీ ఐ, ఎం ఎ 

జిల్లాలలో మెడికల్ ఆఫీసర్ 1914-18, 1941.42 సంగ్రామ 
“పెక్కు 

ములందు ఈజిపురంగమున పనిచేసిరి, 
ర్ 



ఆంధసనర సము 

2. భావి ఆంధ్ర 

న్ స్తేర్లము 67,500 చ. మె. 
ఇతర రాష్ట్రములు చ మై. 
అస్సాము 64,000 ,, 
ఉత్క_ళము 46000 ,, 
సీంభు 82,000 , 

నారు వెస్టు (ఖాంటియర్ 183,000 ,, 

జన సంఖ్యలో 1,77,00,000 ెబడి 
ఇతర రాష్ట్రములు జనసంఖ్య 

మధ్య రాష్ట్రములు 15ళ్క00,000 
అస్ఫాము 86,00,000 
ఉత్క_ళము 88,00,000 

రాష్ట్రము 

0 29 

కట శ్ర 

39,00,000 

24,00,000 నా 'వెస్టు (శ్రాంటియర్. 

ఆదాయము 7.5 కోట్ల రూపాయలకు మెబడి 

ఇతర రాష్ట్రములు ఆదాయము 

బీహారు రు. ఈ00 కోట్లు 
మధ్య రాష్ట్రములు రు £75 33 

అస్నాము రు. 284 

ఊరత్క_ళము రు. 188 ,, 

సంధు ఈ. 100 ,, 
నారు 'వెస్టు (ఫ్రాంటియర్ రు. 1.70 3 

3.. ఊళ్ళ పేళ్లు ఉచ్చారణలో మార్య 
వాడుకలోనున్న నాము అరిగి పోవునట్టు వాడుకలో 

నున్న పదముల సైతము ఊచ్చారణములో మారిపోతూ 

ఉంటవి. అందులో ఏయేపదములుగాని నమాసములుగాని 

ఎక్కువగా “పెక్కు._జనుల నోటను నలుగుతూ ఉంటనో అవి 

మరింత నొక్క_డు పడి వ్యవహారములో ెల్లుబడికి లోపము 
రాకుండు నంతవరకు అరిగిపోతూ ఉంటవి. * గూచితి 
చేనిన్ ” * చూసే” “ వింటివేనిన్ * * వింటే అయినవి. 

“యజ్ఞోపవీతము” అనేపదము జని దము జందియము అయి 
ఇప్పుడు జందె మయినది. ఇట్టి ఉఊదాపోరణములు వందలకొల 

దిగా నున్నవి. వెన్న (వెల్ల4 నేయి), నూనే (నూవు+"నేయ్రి 
మొదలయిన మాటలు సమస్త పదములన్న విహషయము 

చాలామందికి తెలియదు. మనుహ్యుల "పేళ్లు ట్ల పేళ్లు 

నిత్యం వాడుకలో ఉండడము వల్ల వీటి ఈచ్చారణమయులోని 
మార్వ ఇంకను ఎక్కువగా ఉంటుంది. లచ్చయ్య 

(లక్ష ్రాఅయ్యీ, ఐస్ఫోల్ల గుర్చా థం (అయ్యలసోమయా 
జుల గురునాథము), సోదెమ్మ (సోమిదమ్మ, విస్సన్న 
(విశ్వనాథం), సామినేని ఎంకయ్య (స్వామినాయని చేంక 

టయ్య) మొదలయిన వెన్నో డూదావహారణములు కలవు. 

ఇంక ఊళ్ల పేళ్లు ఎట్లు మారిపోయినవో చూడండి ! 

నగరములు, పట్టణములు మొదలయిన "పెద్ద స్థలముల 

"పళ్లలో (పోలు నగరము పురము, పట్టణము అనే మాటలు 

కనబడుతూ ఉంటవి. ఉ|| గొల్ల పోలు విజయనగరము 

ఇచ్చాపురము, భీమునిపట్టణము మొదలయినవి. ఇవి ఎట్లు 
మారినవో చూడండి ?.___ 

బిక్కోటలు = (బిక్కవోలు = బిక్క_ని పోలు = బిక్కావాని 

(పోలు) 5 చేబోలు = (చేబోలు జు చేంబ్రోలు) శి నిడుద 
వోలు = (నిడుదం( బోలు); నిడుబ్రోలు జా (నిడుం బోల్ఫు; 

ఒంగోలు = (నంగవోలు ఎ వంగం( బోలు) 5 బరంప్రగం == 

((బహ్మపురం) = ఇంగ్లిషు వారి ఊాచ్చారణణలో బర్టంవూగ్' 

చబెరంపూర్ , కొల్తావూర్ అ (కోలావాలప్పురం) 5 పీధా 

పురం = (పిష్థ్రపురము); నైజూగపుం == (విశాఖపట్టణము) ప 
ఇంగ్లీ సువారీ ఉచ్చారణ; వీన్గుపటుం = (భీముని పట్టణము) 2 
ఇంగ్లీ సువారి ఉచ్చారణ సీద్ధోటం=( సీద్ధవట్టం- సిద్రపట్టణము) 

“ఊరు” అంతేమందున్న ఊళ్ల "పీళ్లలో మార్చ: 
టాంజూల్ = (తంజావూరు) -ఇంగ్లీ షువారి ఈ చ్చారణము 

బాంగలూర్" = (బెంగుళూరు య న 
మాంగలూర్" == (మంగళూరు) స 35 

కొన్ని (గ్రామాలు “కుజ్జుం” అంతేముగా కలవి. 'సంబంధము 

తెలియజేసే వష్టీ విభ క్రియందేకాక (ప్రథమేతర విభక్తులన్ని 
టను కుట్లు కుర్తి గా మారుతుంది, "కానుకుజ్జు (గ్రామనామము 

కానుకుర్తి అంకే కానుకుజు అ నేగ్రామానికి సంబంధించిన 
= లని అర్థము. ఉగ్మ కానుకుర్తి వారు కానుకుర్తి నరసీంగరావు 



మొ॥. అంతేకాక -కానుకుర్తిక్సి కానుకుర్తినుండి కాను 

కు ర్రిలో అనికూడా (ప్రయోగాలు, (గ్రామనామమయి 

నప్పుడు (ప్రధమావిభక్తిలో కానుకుజ్జు అని ఉంటుంది. 

గాని కొన్ని (గ్రామాల “పేళ్లు కుర్తితో అంతమగుతున్నవి.. 

ఉ|| అక్కు_ర్తి, పులకుర్తి, 

కుజ్ణు వలెనే తుజ్జు పజ్జు అంతములుగాగల (గామనామ 

ములలో కొన్ని టను తుర్తి, పర్షి'అంతమందు కనబడుతున్న వి. 

cal "పెందుర్తి (పెన్ = తుజ్హు)) అనపర్తి, వనపర్తి, చింత 

పర్పి, గూడపర్షి, | 

ఈ (కింది పటికలో మరికొనిి |[గామనాముములందలి 
ట్ర a 

మార్వులు ఎట్లు కలిగినవో చూడండే :--- 

ఈ పేళు ఇంగ్లిషువారి ఉచ్చారణములో జరిగిన 

మార్పుతో ఉన్నవి, 

గైకారం = -కెకవరము 3 ఫూళ్ళ = వూండ్ల 3 రాజ 

మం|డి = రాౌాజమహేోాం|దవరము ; అదోని = ఆదవాని ; 

మసూలా' = మచిలీపట్టణము 3 గుంటకల్ = గుంతకల్లు ; 

నాటీ = గు త్తి క్త వరంగల్. = ఒరుగల్లు 3  చికాకోల్ = 

(శ్రీకాకుళము ; శకాండూర్ = చెందుల్లు ; "బెనారిస్ = 

వారణాసి 3 కలకతా, కల్కటా = కాళీఘట్టము ; కోక 

నాడా = కాకినాడ ; కంజీవరం = కాంచీప్రురము ; నెరింగ 

పటం = (శ్రీరంగ పట్టణము 5 సెరంహూర్ = (శ్రీరామపురము] 

మిడ్నవూర్ = వేందినీపురము,._. 

4. అ౦ధ్రులు-అప్వుడు ఇసుడు 

సాహిత్యభూపషణ జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణనూ రి మమ్. వ, బీ. ఎల్, 

యూరప్ ఖండ చేశములకంశు మున్నే భఛరతఖండము, 

చైనా బాబిలన్, ఈజిపు దేశములు విశేస నాగరకత నంది 

యుండెను. (ప్రావీన సభ్యతాంగణమున ఇటాలియన్లతో 

సంఘం శకమందలి తమిళులవలె ఆం(ధులును నెయ్యము. 

తోడను వియ్యముతోడను వజలియాండిరి, ఆంధ్ర (హోష్తి 

ప్రాచీ (ప్రతీచీ భూములందు శమంతేకమణీవలె . లేజరిల్లి నది, 

(ప్రపంచమందలి మరియేయున్న తే సంస్కృతికిని ఆంధ్ర 

సంస్కృతి తీసిపోలేదనియు, భూతలమున వెలసి సంస్కృతి 

గల జాతులలో ఆం(ధ్రజాతియు పీర్ర్మొ_నదగిన జాతియని 

యు తెలుపుట నా యాశయముః 

ప్రాపనేాలః సారస్వతమున మాత్రమేకాక పాశ్చాత్య 

సీమల -చర్నిత్రములందును భూగోళ శాస్త్రములందును ఆంధ 

'సంస్కృృతి గుతీంచియు ఆంధ్ర విభూతి గుజించియు ఉఊళ్లే 

ఖనము లొనరింపబ డెను. ఊపనివచ్చిఖరములందున్సు వారా 

ణిక (పొంగణములందును చారి త్రిక వీధులందును చర-చర 

నడచినను ఆంధ సంస్కృతిని గుణించిన బహుశొంశములను 

(గ్రహింపగలము. పురాణములందు ముప్పదుగురాం [ధ చక్ర 

వర్తుల అభిధానములు వివరింపబడినవి, (శ్రీకాకుళము ధాన్య 

కటకము, (ప్రతిస్థాననగరము, కల్యాణి మున్నగు నగరములు 

ఆంధ సా మ్రాజ్యమున వెలసినవి. ఆంధ్ర శాతవాహన 

సామ్రాజ్యము తర్వాత పల్లవ, ఇకక, బృహత్పాలాయన్క 

సాలంకాయన, తూర్చు చాళేక్య, శెలునచోడ్క కాకతీయ 

విజయనగర, రెడ్డ నాయక రాజ్యములు . ఆంధ్రభూమిని 

వలసీనవి, గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి రాజమహేంద్ర, గణపతి 

"దేవ, (ప్రౌఢ "దేవరాయ, (శ్రీ కృష్ణ దేవరాయ, వీరారెడ్డి "వేమా 

రెడ్డి మున్నగు రాజులును ; రు[ద్రను దేవి గణపాంబాదేవి 

బోలకరాణులును "తెలుగుశల్లి అంకతలమున వర్ణి ల్లీరి, చాణక్య, 

సిద్ధ నాగాద్టను భావవివేక, భవభూతి విద్యారణ్య, పండితే. 

రాయలాది మహో విద్వాంసులున్వు యుగంధర్య తిమ్మరసు, 

అక్క_న మాదనలాది సచివో తృములును; ఖడ్డ తిక్కన, (బ్రహ్మ 

“నాయక, నీరబలాది వీరవరులును; నన్నయ తక్క_న్య యొజ్జన . 

నాచనసోమ్క పోతన, (శ్రీనాధ, "పెద్దను తిమ్మన సూరనాధుల 

బోలు కవినాధులును ఆంధ జనయ్యితి _స్తన్యమునందిన 

వారే, | 

ఆంధ్ర రాజులును, పిమ్మట ఆం(ధ్రవసుంధరను 'పరిపొ 

లించిన చక్రవర్తులును యశ స్టిలకులె విదేశీ చక్రవర్తులతో 

సన్నిహిత సంబంధముల "నెలకొలుపుకొని విదేశ రాయ 

చారుల కాదరానురాగముల జూాపుచు-'సము(దయానమున 

సిద్ధనాస్తు లగుడు-వి దేశములలో వాణిజ్య సంబంధము
ల "నేర్ప 

జఅచుకొనిరి, ఈ యంశమును దృష్టాంతీకరించుట క పాళీ 

(ప్రాకృత సౌరస్వతములనుండి బహు విషయములను 

పీర్కొ_నవచ్చును, వార్యరాజులుు కళింగ చక్రవర్తులు, 

ఆం(ధ్ర సార్వభౌములు మహో జిజ్ఞాసువు లె సావాసో 

లె విశాలదృష్టి సమన్విత్నుల్తె విశాల భార తావధులను 
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అంధీసర పస పము 

వి_స్టృత'మొనర్చిరి, హిందూ మహాసము[ద్రమందలి దీవులందు 

న్కు సయామ్ కాంబోడియా మున్నగు తావులందును 

ఆంధ సంస్కృతి నుగ్తడించు వివిధ చిహ్నాములును గలవు, 

వూర్యము, కొంతకాలము, (బాహ్మణ బౌద్ధమతేములు "50 

డును ద్విపద పంక్తులవలె వర్టిలినవి, రాజులున్కు పరార్థ పరు 

లైన వణిజులును, తక్కు_ంగల భనాథ్యులును విహారము లను 

విశ్రాంతి గృహము లను (ైక్యేయులను గట్టించిరి, ఆ కాల 

మందే పిమ భారత సీమయందును గిరిగహలందాలయ 

ములు నిర్మితమ్హులెనవి. వీటిని పరికించినయెడల (పాబినాం 

(ధుల భక్తి వెభవమ్యు శిల్ప నైపుణ్యము ఎట్టివో (గ్రహింతు 

ము, అజంతా గువాలందలి శిల్ప విభూతియు చిత్ర రచనా 

చాతురియు ఆంధ్ర (ప్రతిభా 'సముత్సన్నములే, సుమారిరువది 

మూడేండ్లకు మున్ను కలకత్తాలో కాలేజీ స్కేరునందు నిర్మి 

తమయిన “కీ ధమ్మరాజచేతీయి విహారమున గంగులీ యను 

సుప్రసిద్ధ చి.త్రకాదడు అజంతా గుహయందలి చిత్ర 

ములకు (ప్రతిరాపములు చ్చ త్రించెను. భట్టిప్రోలు న్తూపమున 

లభించిన బుద్ద దేవుని అస్థి ఇండియా (పభుర్వమువారి అను 

మతి ననుసరించి అందు (పతిస్టించిరి. ఈ విహారమున ఆం(ధ్ర 

త్వ మెట్లు వలయుచున్న దో పరిశీలింపుడుం 

బౌద్ధమత బోధకులు సంస్కృృతఫాపులో గాక (ప్రజా 

భాపైన పాళీయందు. తమ భావములను వ్య క్లీకరింప 

సాగిరి, ఆంధ్ర భూపతులు బౌద్ధమత మునకు చేయూత 

నిచ్చినవారు గనుక ఆం(ధ్ర వాజ్మయమునకున్సు పౌాళీభానలో 

నున్న బౌద్ధ వాబ్మయమునకున్ను కొంత మెత్రిచేక అనని 

నా యభిప్రాయము, పాళీవాబ్బయము 'నెటీగిన పండితులు 

ఆం(ధభూమియందు "నేడు లేరనియే చెప్పవలెను. కావున 

ఈ విషయమును గులీంచిన పరిశోధనమేదియు జరుగలేదు. 

గాని ఆంధ పాళీ శబ్బములలో అందందు కొంత వియ్యము 

కలదని సోదావారణముగా తెలుపగలను, 

కనిష్కునికాలమున ' సంస్కృతే భావ మరల మత 

(ప్రవక్తల దృష్టినాకర్షి ంచినది. సు ప్రసిద్ధ చాద్ధ విజ్ఞానియైన 

అశ్వఘాగేషును నాటి యాంధ్ర మహామనీషియైన నాగార్డు 

నుడును సంస్కృృతభావలో తమ రచనలు గావించిరి, 

నాగార్జునుని బోలు మహిమోపేతుడు. ఆంధ్రులందు పుట్టుట 

అం(ధ్రుల అదృస్థము. _ ఆతని జన్మవలన ఆంధ్రజాతి పౌవ 

సమె విశ్యవిఖ్యాతి నందినది, (ప్రపంచమంధు ఏటేశమం్నదైనన్ను 

ఏ యుగమం_దెనను జనించిన ఏ మహాత్మునకును ఏ (ప్రజ్ఞా 

ధురీణునకును' ఆతడు తీసిపోడు, తపో .మహిమచే ననుడు 

పలుకుల కందని దీమా శక్తిచే ననుడు మనుష్యుడు ఈశ్వర 
సముడు కాజాలుచో సిద్ధనాగార్జునుడు అట్టివా డాయెనని 

కంఠమెత్సి వచింతును. (క్రి శంకరుడు మహీమోపేతుడై 

“సోకహామ్ అనెను, (శ్రీ శంకరభగవ త్పాదులకు సుమారు 

తొమ్మిదివందల సంవత్సరములకు మున్నె ఆం(ధమండలమున 

నాగార్టునుడుదయించి యద్వితీయమైన కీ రిపొందెను, 

(ఛాహ్మాణుడై జన్మించి అచిర కాలములో నే వేదవేదాంగ 

పారంగతు డ్రై 'సర్వజ్ఞుడై, బౌద్ధమతమును స్వీకరించి ఇతడు 

భౌద్ధ మతగుత. పరంపరలో నొక్కడె తుదకు రెండవ 
బోధి సత్త్వుడాయెను, కవీం్యద్రులందున్సు మునీం(ద్రులందున్వు 

తత్స వే త్తిలందును, మంత్ర వేత్తలందును జ్యోతిపకులందున్సు 

రసవాదుల౦దునుు చికిత్సకులందున్సు త్యాగలందును యోగు 

లందును ఇతడు శిరోమణి యయ్యెను, ఇత డెటుగని శాస్త్ర 

ములేద్కు అందని శ డ్రిలేదు. మహోజ్ఞానియై ఇతేడు హీన 

యాన బౌద్ధమతశాఖనే అనుస్టించినను అసంఖ్యాకులయిన 

పామరులకు భక్షిమార్లము ఎక్కువ సు బోధకమగునని 

యూహించి మహాయాన శాఖను స్థాపించి శాక్య సింహుడు 

బుద్ధభగవానుడని తెలిపి జనుల వృాదయములందు అద్భుత 

మైన మతా వేశమును బుట్టించెను. ఈ మహాత్ముని క్పి. 

కతన వివిధ బౌద్ధ సంస్థలు జగతిలో తల నూపినవి, ఆంధ్ర 

వసుంధరలో అమరావతి, నాగార్డునుకొండు భట్టి పోలు 

చేంగీపురము ఆలూరు ధరణికోట్క గుంటుపల్లి, జయ 

పీట్క కామవరపుకోట మున్నగు తావులందు స్తూపములున్యు, 

వై త్యములును విహారములును నిర్మితముల ుయున్న వి. 

బుద్ధభగవానుని అస్ధు థ్రీ కట్టడము లందు ప్రతిస్టింపబడినవి. 

బౌద్ధ యాత్రికులు. బహు. నీమలనుండి యరుదెంచి యీ" 

ప్రదేశములను దర్శించి పోవుచుండిరి. నాగార్జునుని యుదం 
తము కొంత కథా 'సరిత్సాగరమందుండుట నిక్క_మే ; కాన్సి 

బౌద్ధధర్మము -నెడలను, బౌద్ధమత (ప్రబోధకులయెడలను గల 

'జ్వేపము కతన ఆనాటి భారతీయులితనికిని ఇతనివలెనే 

ప్రజ్ఞాధురీణ్తులెన దిజ్్న్న గాచార్య భావ వివేకులకును జూప 

వలసీన గౌరవము చూపశెరి. వీరిని గుజించిన విపులో 

దంతములను టిబెట్ జపాను భాపులందు చూడవచ్చును. 

వీరి మహిమ నుగ్టడించు శథలెన్నో ఆ దేశములలో (ప్రచార 

మందున్న వి, నాగాడ్లనుని రచనలు టిబెట్ వైనా జపాన్. 
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ముంపు. ఎ పులిమి లల లలల 

జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణ మూర్తి, ఎమ్. ఏ., బి. ఎల్. 

దేశముల వాద్మయములలోనికి అనువదింపబడినవి. సుప్రసిద్ధ 

పద్య కావ్యమయిన 6 సుహృళ్లేఖ యును తొతిక మహా 

(గ్రంథమైన “జ్ఞా పారమితనూ(త్ర వ్యాఖ్యయు”న్సు ఉక్షత్ర్ర, 

“దశభూమి విభాగళా్త్రము” “ప్రజ్ఞా 

మున్నగు మహా (గంథములును సిద్ధనా గార్జునుడు రచించినవి. 

ఇతడు రచించిన (గ్రంథములలో అనేకము సళించినవి; 

సుమారు ఇరువది (గ్రంథములు _చెనా టిబెట్ వాబ్మయము 

త్రకహాత్రుు. 

లందు అనువాదములుగా గ చరించుచున్న వి.
 నాగార్జునుడు 

అద్భుతమైన శారీరకళ క్లిని అనిర్వచనీయమైన ఆధ్యాత్మిక 

శక్తిని బడనెను ఈ శక్తుల కతన భారతే బుమలు బహు 

శతవర్ష ములు మనియుండువారని చదువుచుందుము. నాగాద్దు 

నుడును ఆ యద్భుళళ కుల నంది నూటయిరువ 
బేండ్లు శీవించె 

నని కొన్ని బౌద్ద (గ్రంథములు "తెలుపుచున్నవి, అంతేకాక 

ఫీమ్మనివలె స్వచ్భందమరణము నొందెననికూడ తెలియవచ్చు 

న చున్నది. ఆంధ్ర దేశమునబుట్టి పర్శివాజకుడై బహు నీమ 

“అందు మసలి పదపడి స్వీయఖూమికి మరలి అందేయు 

సురుల బాెనుః 
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గుంటూరు మండణమున పల్నాటి& 

న సట వసువ త సమ వసన ఈ 

తాలూకా మాచెర్ల కుత్తరదిశయందు సుమారు పదుేనుమైళ్ల 

దూరమున (శ్రీ పర్వత సంఘారామమనియు్య (భ్రమరగిరియని _ 

యా పేరుపొందిన నాగార్టునుకొండ ఈ మహనీయుని “పేర 

"నేటికిని నిలిచి చరిత్రకారుల మానసములందును బౌద్ధ 

శ్యాస్త్రచే త్తల హృదయములందును అశేష భావబ్బందమును 

బుట్టించుచున్నది. ఈ నాగాటునుకొండ ఆశేవ (ప్రబోధ 

బంధుర మైనది, 

నాగాద్ధునునివలెచే మహోపాసకుడై సర్వశాస్త్ర పారం 

గతుడైన అంధ్ర మహాపురుషుడు భావ వివేకుడు. ఈతని 

(గ్రంథములుకూడ చెనా టిబెట్ వాబ్మయములలోనికీ ఆను 

వదింపబడినవి. ఈరడు (క్రీ. శ. 6వ శతాబ్రమున మజలి 

యుండెను 

దిజ్నా గాచార్యుడు ఆంధ్రుడు కాకున్నను స్వీయ కాంచీ 

ఫురమును వీడి నలంద, పూరి మున్నగు (ప్రదేశములందు సంద 

రించి పండిత (ప్రకాండుడని (ప్రసిద్ధినంది 'జేంగీపుర సమీప" 

మందలి పర్వతములందు వసించి వేంగీ విజ్ఞానపరిహత్తున కధ్య 

శఈడె ఆంబే నిర్యాణము నందెను. 

రాజ్య వెభవమున చేంగీపురయు అమరావతి కీడైనది, ఎని 

మిది శతాబ్దము లిది పల్లవ సాలంకాయన ఫూర్వ చాళుక్య 

రాజ్యములకు ముఖ్యనగర మె వానీ గాంచెను. “హేతు 

విద్యాశాన్ర్రి రచయితేయైన జినబోధి 'సత్తుషని యునికీ 

కఠన ఇది ఫూతవాతావరణవూరిలే మైనది, 

భారత దేళ పర్యటన మొనరించుచు (క్రీ శ్ర, 637 లో 

కళింగదేశమున గాలిడి పదపడి కోసలనాటను 'సంచోరము 

సలిప 686 లే వేంగీపురమును ప్రవేశించిన సుప్రసిద్ధ వెనా 

యాత్రికుడు హాన్ తాంగు. చాళుక్యరాజ్య వైభవమును 

వర్ణి ౦చెనుం "= 

తూర్పు చాళుక్యరాజులు (చావ్మాణమలతమును ఫునరుద్ధ 

రించి పెక్కుచోట్ల విమ్లుదేవాలయములను శివాలయములను 

కట్టించిరి వారిలో (కీ శ 800-848 వరకును ఏలిన 

శెండవ విజయాదిత్యుడు కళింగ గంగులపట్ల అగ్నిహో 

త్రుడు; తన నిశితకరవాలముతో శత్రు మ_స్తకములను శెండు 

తునకలుగా చీల్చిన వీరపుంగవుడు, పం డెండేండ్లలో గరగ 

రాష్ట్రకూట రాజులను 106 యుద్ధముల నోడించి 108 శివా 

లయములను నిర్మించెనని శాసనములు తెలుపఫుచున్నవిః 

పిమ్మట కీ శీ 918.925 వరకును సాలింఛిన అన గానా 
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ఆంధ్రసర పస్వ్టము 

చేంగీప్రురము విడిచి రాజము 

కొనెను ఆ పిమ్మట తూర్పు చాళుక్య రాజులకు చోళ 

రాజులతోను గంగవంశే రాజులతోను వివాహా సంబంధ 

ములు కలియుచుండెను. దీని ఫలితముగ రాజరాజ నశేం 

(ద్రుని పుత్రుడైన కుళోత్తుంగ చోడుడు చోళ తూర్పు 

చాళుక్య రాజ్యములకు రాజూధిరాజర్యెను. 

టాంద్రవరము రాజధానిగా చేసి 

రాజరాజ నశేం(ద్రుని తాన కవీం(దు దైన నన్నయ భార 

తమును ఆంగధ్రీకరించుటకు (ప్రారంభించెను. మనకు తెలిసి 

'నంతవజక్ ఈ (గ్రంథరాజముతో నే మన ఆంధ్ర సారస్వ 

తము వృద్ది చెందుటకు (ప్రారంభించినది. 

సారంగధర చరిత్రము ఈ రాజరాజ నశేం(ద్రునకు ముడి 

"జెట్టి అందలి కథా వస్తువునకు బలమొసగుటకె కాబోలు 

సారంగధర :మెట్టయనియు, చిత్రాంగి మేడయనియు సాతే 

రనియు "పేళ్లు సృష్టించి రాజమహేంద్రవరమున కొన్ని టిని 

చూపుచుందుర గాని ఇది కేవలము కల్పితము, ఇందుకు 

ఇారితికాధారము 'లేవియును లేవు, రాజరాజ నశలేం(ద్రునకు 

కులోత్తుంగచోళు డొక్క_డే కుమారుడు, 

ఫూర్వ చాళుక్యుల తర్వాత స్మామాజ్య వైభవమందిన 

ఆంధ్రులు కాకతీయులు. కొన్ని శ్రతాబ్దులు విరు తూర్పు 

చాళుక్యుల యధికారమును శిరసావహించినవాశే కాని 

కొంతకాలమునకు ఓరుగల్లు పరిసరమున వ్యాపించిన తమ 

రాజ్యమును స్వతం(తులుగా పాలించుటకు ' (పారంభించిరి. 

ఫ్ కాకతి సామ్రాజ్యము నలుబెసల వ్యా 

పించి ప్రసిద్ధి బడసినది, (క్రీ శ, 1228 లో సింహాసనము 

నధిస్టించిన గణపతి దేవు దొడ్డరాజు, ఇతనికి రుద్రమాంబ 

గణపొంబయను పుత్రికలే కాని పుత్రులు లేనందున 1260లో 

రుద్రమాంబకు పట్టాఫిే పేకము గావించెను. గణపతి యనం 

తరము ఈమె 81 సంవత్సరములు రాజ్య మేలి గొప్ప విఖ్యాతి 

బడసినది, 1240-1250లో ధన కటకమును రాజధానిగా 

గల ఆబువేలనాటికి రాజయిన కోటవంశపు ేతరాజుకు 

గణపాంబ అర్ధాంగ లమ్మీయెనది. అతడు కాం-ీప్రురమునకు 

గణపతి దేవునితోగూడ దండయాత్ర సలిపి మరణించుట 

చేతను బిడ్డలు 'లేనందునను గణపాంబయీ రాజ్య భారము 

వహీంచినది, రుదమగణపాంబ లిరువురును సమర్థతతో 

.రాజ్యమేలి అనేక సత్కాార్యముల నొనరించిరి ; ce 

శైవుడగుటచే ఇరువురును శివ సేవా రల. చేత ? 

రాజు విష్ణుభక్లుడె యుండినను గణపొంబ  ఆకేనికి -శివసా 

యుజ్యము లభించుట కె ధరణికోట యనమదల వురము 

లందు మౌహేళ్వరా అలయములు నిర్మించి వాటిపై బంగారు 

కలనెలను నిలిపెను. తండ్రికి చిన్మయ దీక్షనొసగిన విశ్వేశ్వర 

శివ మహామునికి ర ద్రమాంబ మందర వెలగపూడి ' (గ్రామ 

ములను దాసమువేనెను, 

సుప్రసిద్ద వెనిస్ యాత్రికుడు మార్కోపోలో 1291 

లో ఆబువేల నాటనుండిన మోటుపల్లి శేవులో ఓడదిగి 

ఆంధధ్రసీ నిమలో కొంతకాలము తిరిగి రుద్రమ గణపాంబా 

చేవుల రాజ్యపాలన విశేషములను వారి గుణగణములన్సు 

వారి రాజ్య వైభవములను బహుభంగుల నుగ్గడించెను, 

మోటుపల్లి (ప్రాంతమున "పెద్ద వ[జ్రములు ప ను 

మేలయిన వ(జములు ఆం|ధభూపతులున్సు ఐశ్వర్యవంతు 

లును ఉపయోగింతురనియు. తక్కువరకపు వ(జిములే 

పాళ్చాత్య దేశములకు ఎగుమతియగుచుండుననియు, నాడు 

ఆం(ధ్రదేశమునందు సన్నని నూలు దొరుకుచుండోననియు, ఆ 

నూలునెల్లాలు రాజులకును రాణులకును (పీతికరములుగ 

నుండుననియు మార్కోపోలో తెలియజేసెను. ఆ కాలమున 

ఆక లును (పతీచీ వాసులకును వాణిజ్య వైజ్ఞునికాంగణ 

ములందు దగ్గటి చుట్టటీకము కుదిరెను, 

రు[ద్రమాంబ తర్వాత రాజ్యమేలిన రెండవ (ప్రతాప రద్ర 

దేవు సైతేము దొడ్డరాజే ; 

పోషించి కీ ర్టిగన్న వాడే కాని విధివశేమున ముసల్ మానుల 

దండయాత్రలకు ఓడిపోయెను, 

విద్యానాథాది పండితులను 

అతని తర్వాత కాకతి 'సొ(మాజ్యము ra అంత 

రించినది ఇందలి చిన్న రాజ్యములు స్వతంత్రత పొందినవి. 

అందొకటి కొండవీటి రాజ్యము 3 ఆంధ్ర సాహిత్య లక్ష్మీ 

కొంతకాలము వణలినస్థానము; ఇెడ్డి భూపతుల (పతిభా 

విశేవములకు ఆటపందిరి. - కవిసార్వభౌము_డైన [శ్రీనాథుడు 

బహువిధ రాజసన్మానములను పొందిన (ప్రదేశము, 

చోళుల యధికారము అస్తమించిన యనంతరము "నెల్లూ 

కరా నను ఆంధ్ర దేశమందొక ప్రసిద్ధ రాజ్యమై వెలసీనదిం 

మనుమసిద్ధి నెల్లూరిలో వెలసెను, తిక్కన సోమయాజి 

భారతాం గ్రీకరణమున తన యద్భుత (ప్రజ ను (పకటించెను. 

తిక్కన తన ఘంటముతో కీర్షి పొందినట్లు" ఖడ్ల తిక్క_న 

తన కత్తితో కీల్ణిపొందెను, 
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కీరుగల్లు సామ్రాజ్యము తర్వాత విజయనగర సామ్రాజ్యము 

విశేష. (ప్రశస్తి నందినది. ఈ సామాజ్యమేలిన రాజులలో 

(క్రీ శ, 14211445 వజకును రాజ్యమేలిన శండవ చేవ 

రాయల'నాటికి రాజ్య వైభవము ఎంత ఘనత . చెందియుం డెనో 

అతని కాలమున మన దేశమునకు. వచ్చిన కామ్టియను 

ఇటలీబేశ యా(త్రికుడును అబ్దుల్ రజక అను _పారశీకపు 

రాయ బారియంను రచించిన వర్గనలను బట్టి “తెలియగలదు, 

ఈ 'సా_మాజ్యము దమీణబేశమందు ఎక్కు_వమేర వ్యాపించి 

యుం డెననియు్య 'సము(ద్రతీరమున మున్నూరు ఓడశేవులుం డె 

ననియు రజక్ “తెలిపెను. విజయనగరము గురించియు, 

'ప్రజలనుగురించియు చక్రవర్తి. సణగణముల సరించియు 

మహోోత్సవముల గురించియు అతడు గావించిన వర్ధనములు 

మనోహరములు, _ నిరుపేదలు _నెలము రత్నాభరణ భూపి 
.తు'లెయుందురని ఆతడు “తెలిపెను, చేవరాయల పాలనము 

శాంతియుతేముగ నుండెను. అతనికాలమున అన్య'దేశిమ లతో 

వాణిజ్య మెక్కు_వగా జరుగుచుండెను, ఆతడు కవి, కవి 

పోవకుడు. ఆతని ముత్యాలశాలయం దే గాడడిండిమ 

భట్టునోడించి వాని కంచు ఢక్క_ను పగులగొట్లించి కవి సార్వ 

.ఛౌముడైన (శ్రీనాథుడు ఈ -ద(క్రవ రివలనచే కనకాభిషేకము 

నందెను. '“మహా నాటక సుధానిధిియను (శ్రీరామచరి(త్ర 

ము నీ రాజే రచించెను, 

దేవరాయల తర్వాత. తీణించిన విజయనగర సామా 

జ్యము మరల (శ్రీకృష్ణ దేవరాయల . కాలమున 1509-29 

విజృంభించినది. ఇతడు విద్యావంతుడు కవి కవిపోపు 

కుడు. శ లమున "పెద్దన తిమ్మన “మొదలయిన కవులు 

ఆం(ధ్ర సారస్థతేమందు (ప్రబంభ యుగమునకు (త్రోవ 

చూపిరి. వారిలో ఆంధ్ర కవితా పీతామహుడని రాయలచే 

సన్నానితు డైన ఆలసాన “పెద్దన మనుచరిత్ర (పబంభమును 

రచించి (పఖ్యాతినందెను, (శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు సంస్కృతే 

భావములో కొన్ని నాటకములు (గ్రంథములు రచించెను ; 

“తెలుగుఖావులో ఇతడు రచించిన ఆముక్తమాల్యద ఇతని 

రాజ్యపాలన బాతురియేకాక, ఇతని కవీతా నైపుణ్యము 

విస్త ఎలి చందియుండిన లోకనుభవమ్కు పరిశీలన, విమర్శన 

“మొదలయిన ప్రజ్ఞావిశేషములు తెలియజేయును. విజయనగర 

' రాజులు విమ్ణుభ క్తులు 11, 129 18 శతాబ్బములందు చోళ 

కాకతిరాజుల  యాదరముబే కవన ము వ చ. 

స కా మీన 

16.17 శేతాబ్దులలో విజయనగరరాజుల యాదరమున వైన్గవ 

మతము వ ర్తి ల్లినది. 

(ప్రాచీన కాలమునుండి విజయనగర సామ్రాజ్యమును ఆం 

దుండి యేర్పడిన తంజావూరు మధుర మొదలయిన చిన్న 

రాజ్యములును శ్నీణించిన వరకునుగల ఆంధ్రులచరిత పరిశీ 

లించినపుడు మేధాశ_క్లియందును పృదయశ _క్రియందును, 

'సంకల్పళ క్లియందున్కు భావనాశ_క్లియందును చింతనాశ కీ 

యందును [క్రియాశక్తులందున్వు ఆంధ్రులు భారత దేశమంటే 

కాక అఖిల (ప్రపంచమందునుగల జాతులలో ఏ జాతికిని 

తీసిపోలేదని పాఠకులు (గ్రహింతురు గాక. 

ఇంతేవజుకును ఆంధ్రులు రాజ్యాధి కారము గలిగియుండిరి 

“గావున వివిధ (క్రియాంగణములందును సకల సంస్కృతి 

రంగములందును తమ (ప్రజ్ఞను వ్య క్రీకరించుకొనుటకు వారె 

న్నేని అవకాశములనందిరి. గాని ఆ తర్వాత ఆర్వధుల 

యున్నతి అన్ని విషయములలోను శ్నేశించుటకు మొదలు. _ 

"పెట్టినది, చిన్న చిన్న ఆం(ధరాజ్యములన్ని యు "మొట్ట 

"మొదట విజాఫూర్ = గోల్కాండ సులానుల వళమయినవి ; 

ఆ పిమ్మట మోగల్ స్నామ్రాజ్యమందలి భాగములయి 

దక్కన్ సుబేదారుగానుండి స్థుతంత్రుడైన నెజాం అధి 

కారమునకు వశపడినవి. మరికొంతకాలమునకు (_ఫెంచివారి 

అధికారమునకు లోబడి తుదకు బిటిష్ (పభుత్వమునకు 

లొంగి హెాదరాబాదులోనున్న ఓరుగల్లు మొదలయిన కొద్ది 

(పదేశములుకాక తక్కిన “తెలుగు (ప్రదేశమంతయు చెన్న పురి 

రాజధానిలో చేరియున్న ది, ఆంధ్రులకొక స్వఠం త్రరాజ్య మే 

కాదు (ప్రత్యేక రాష్ట్రామైనను 'నేటికింకను ఏర్పడలేదు ! 

ఆం(ధులు మ(ద్రాసీలయినారు ! 

. స్వతంత్రత గోల్లోయి (బ్రిటిషు (ప్రభుత్వమునకు లోబడి 

నను వంగదేశము ఈ నవీన యుగమందు నూతన వికాసమును 

పొంది మరల వృద్ధి నందుచుండగలిగినది అందుకు దగిన 

కారణములు గలవు, ముప్పదియేండ్ల (క్రిందటివజుకును వంగ 

"దేశమునకు ప్రధానమైన కలక త్తానగరము (బిటిష్ ఇండియాకు 

రాజధాని నగరమైెయుండుటచేత నవీన సంస్కృతి జీర్ణము 

చేసుకొని వంగీయులు (ప్రాక్ పిన సంస్కృతి సమ్మే 

భనము పందుపటచుకొనగలిగరి,. - వారిలో . రాజూ రామ 

మోహన రామకృష్ణపరమహంసు శేశవచం[దసేన, వివేకా 

నంద రవీంద్రనాథతాకురు మొదలయినవారు కొందరు తమ 
- 
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| తంధ్రస ర్వస్వమ్ 

(ప్రాభవమును తమ (పదేశమందే కోక భారత దేశమందంత 

టను వ్యాపింపజేసికొనగలిగిరి, వంగీయులు (పత్యేక రాష్ట్ర 

మును గలిగియుండుటచేతన్వు వంగ వాతావరణము గంభీర 

భావబంధుర మై యుండుట చేతను, పెని చెప్పినట్లు వంగ 

రాష్ట్ర్రమందలి (ప్రధాన నగరము 150 యేండ్లు భారత బేశ 

రాజధానిధమె (పపంచ తనం "కేం దములతో ఆంతరంగిక 

బాంధవ్యమందుటచేతేను, (ప్రపంచ పథికులును చైజ్ఞునిక 

యా త్రికలునుప్రొవీనకాలమున (గ్రీకులు తక్షశిల చేరినట్లు, 

కలకత్తా నగరమును జేరి (పాలీ (పతీచీ విజ్ఞాన (సవంతు 

లచ్చట గంగాయమునలట్లు సంగమించుటగని వంగ హృద 

యమున నవ్యభావ ఫలసాయమును పుట్టించుటచేతన్వు వంగ 

వాసులు బహుళౌంతరంగిక శక్తుల నందజాలిరి, రాజ్య రహొ 

తులే కాక (పత్యేక రాష్ట్ర రహితులును అయిన ఆంధ్రులు 

సర్వతో ముఖమైన ఆత్మాఖివృద్దికి వలసిన సౌకర్యములను 

కంద్ అల్లాడుచున్నా థు. (ప్రత్యేకాంధ్ర రాష్ట్రము లేనంత 

కాలము ఆం(ధ్రులు అభివృద్ధి నందజాలరు 3౩ నూతన వికాస 

మును తగినరీతిని పౌందజాూలరు. 

వరిగసారస్టుత్ (ప్రాభవము మన తెలుగునాట. ఎంత 
వజకు గలదో క్లుప్తముగా మరియొక వ్యాసమందు తెలియ 

చేసితిని, ఆ వ్యాససం(గ్రహాముకూడ ఈ (గ్రంథమందు కలదు. 

ఉర్క్బృష్ట మైనది ఎచ్చటనున్నను ఎవ్యరిదైనను తెచ్చు 
కొనుట్క . అనుకరించుట మంచిబేకోని ఆది మనదిగా శేసు 

కొనీ ఆంధ్రత్వముతో అనుకూలింప జేసికోవలెను. ఆంతే 

క pe డి పునరుద్ద రించవలెను, 

- వంగచేశమందలి రామమోహాసాదులవంటి విరులుదయింప 

కున్నను ఈ నవీనయుగమున మన ఆం(ధులందును కొందణు 

మహానీయులు పుట్టకపోలేదు ; గాని సెని చెప్పిన కారణ 

ములవల్ల వీరి (ప్రఖ్యాతి అంతగా వ్యాపింపలేదు, 1780. ' 

1836 మధ్యకాలమందు మ(ద్రాసులో నివసించి నూ పీమ్ 

కోర్టులో ద్విభాషి పదవియందుండి ఏనుగుల వీరాస్వా 

మయ్య గారు వివిధరీతుల (ప్రజాసేవజేసిరి, వీరు భారతదేశ 

పర్యటనము సలిపి వివిధ (ప్రదేశముల ఆచార వ్యవహార 
ములను పరిశీలించి కోమలేశ్వరపురం (శ్రీనివాస వీళ్ళ గారికి 

(వొస్న జాబులంద్నుు 

ఇం 

- (ప్రాయములను అెలిపిరీ నవయుగ మహోద్యమమును 

గుజించిన ఉఊళ్లేఖనము వీరి “కాశీయాత్ర చరిత్రలో అంతగా 

గానరాద్యు గాని మద్రాసులో వీరు ఈ యుద్యమ విజయ 

వెంబొకం రాఘవాచార్యుల' గార్ల 

లశ్ర్మీనరసు సెట్టిగారు 

వారి యత్నే ములకు 

మున కె శ్రీనివాసపిళ్ల న 

తోడ్వాటున కృషి.సలిపిరి గాజుల 

వ ర్తకులున్యు 

దోహద _ మొనర్చిరి. (ప్రతికూల పరిస్థితు లెదుర్కొ_న్నను 

ఆంధ్రుల ఫారిశ్రామిక వాణిజ్య వ్యవస్థలు తమ కాలము 

నాటి కింకను నిలిచియున్న వని వీరాస్వామయ్య గారు తమ 

కాకీయా(్ర చరిత్రలో తెలియజేసినారు. గంజాము, ఫూడీ, 

బారువ, 'స్వర్ణపురము కళింగపట్టణము మున్నగు ఓడరేవుల ' 

గుండా చక్కగా వ ర్తకము సాగుచుం డెననియు ఈ "రేవు. 

లకు చేరువగానున్న (గ్రామములందు బట్టల చేత జరుగు 

చుం జెననియు, వేటపాలెములో వేయిమంది "నేతగాండడ్రు: 

నివసించుచుండిరనియు, మన(ప్రదేశమందు "నేసిన బట్టలు 

తోఫు సెల్లాలు రుమాలా తానులు, ీకెలు మొదలయినవి 

విదేశములకు ఎగుమతి యగుచుం జెననియు వీరస్వామయ్య 

గారు తేమ (గంథమున చెలిపిరి, 

వదాన్యులును అయి 

ఆంధ్రులలో మేధా శక్తిగలవారు లేకపోలేదు, కీ, శే, 

రా. బ, వీలేశళింగం పంతులు సర్. ఆర్, వేంకటరత్నం 

నాయుడుగార్గవంటి సంఘ సంస్కర్తలు "జీశో ద్దారక నాగే 

శ్వరరావు పంతులువంటి ఉఊదారులుు సర్. ముత్తా సుబ్బా 

రావుగారివంటి సంస్కృతి పారీణులుు సర్. రాధాకృష్ణ 

గారివంటి మేధావులు గలరు; "గాని, వీరి బుద్ధి, ఘనత్క 

(ప్రజ్ఞ ఊద్దీపించుటకు తగిన అవకాశములు లేవు. 'నారన్వత 

మందును గొప్ప పండితులును కవులును గలరు. మహా 

మహోపాధ్యాయ తాతా సుబ్బరాయశ్యా స్ర్రీగార దేశ 

విఖ్యాతులేకాని అట్టివారు మరికొద్దిగా మాత్రమే కలరు, 
రవిం(దునివలె లోక విఖ్యాతిగల కవీంద్రుడు . ఆంధ సారస్వత 

మున ఇంకను పుట్టలేదు, గాని పుట్టుట అసాధ్యముకాదు. 

రాజకీయ _సాంఘికార్థిక వాతావరణము అనుకూలమెసది 

కావలెను. అందుకు ఆంధ్రులకు (ప్రత్యేక రాష్ట్ర నిర్మాణము 

అత్యవసరమైనది. దానికై ఆం(ధ్రులెల్లరును దీక్షతో పాటు 

పడి కృతకృత్యులగుదురు గాక ! 

గ్ా 



14వ భాగము కీకీవ అధ్యాయము 

కరర గ ం౦ధముల పటిక 

భాగము l. 
Census Register o

f the Madras, Born haw 

pen రచయిత లేక (పకటనక ర్ర 
ల్, C. P. and othe ] rove

s 

విశ్వరూపము---కాలీప
ట్టపు కొండ న్ The Madras Tercentenary Volume . పశు 

క్రొ బళ z య్య 
The ofhcial Hand Books ol Madras 

హిందూదేశ కథా సంగ పహాముకోొ. వేం. అమ్మేణరావు కాకీయ్యాతే చక్కగ ఏకుుల పచాపామయ్యా 

జగత్క_థ---కో . కఠరగో 'పాచార్యులు 
జమిందారీ కమిటీ రిపోగుంటం, [(ఫజాశేం 

Madras 607౬, Departments Administration Castes and Tribes of India~—Tharstos 

| 
Reports " 

Hindustan Year Book 
భాగము స్, 

Nalanda Year Book 
en 

Times of India Year Book ( 141 Problem of India 

The Indian Year Book 
Planning Committee Keports 

Linguistic Survey of India National planning-—N- Dass 

ణా ద్ద మహో యుగము బేలూరి సత్య వ A note on Economic resources of the 

: | న క 
ProvinceGre 

Is it Indian ?—M. Bapineedu, Secretary, Madras Live Stock of Southern India—R.W. 1 లంకే 

జ Industrial Association sox: (భా 1, 2 లు)-గో కేటి జోకు 

పీందూదేశ చరిత్ర డా! గిడుగు చేంకట నీఠౌపతి ష్ 

Famine reports of the Madras Gort. . 

ఆంభ్రిప త్రిక 'సంవత ్పరాది సంచికలు 
భారతి సంచికలు- 

A collection of the Telugu Sayings and 

Proverbs on Agriculturge— 

క. కానుస్యామి whe mr 

గృవాలక్మీ సంచికలు $$2-borne trade of Madras 

ఆంధ) విజ్ఞాన సర్వస్వ్రుంలాకొం "భీం. లక్ష్మణరావు 
భాగము 6. 

భాగము 2. The Hand book and Souvenir 
of the ౪111 

The C. Mis: Telugu Mission—F. F. Gladstone All India Medical Conference, Vizagpatam 

ఇస్లాం మతము=అహింస-ాడా॥! 
ఎమ్. హూద్, సయ్యడ్ జంతు వైద్యమా---యే కెళ్ల (శ్రీరాముల

ు కెజి 

0 భాగము లి. 

స్వీయచరిత్ర--కం. వీశేశలింగం పంతులు 

నా నారాజన్య విఖ్యాతే జనచర్మిత్రక్రీరాం వీర్షబన్మాక వీ 
లకి 

నూర్యనారాయణీయ ము---వల్లూరి నూర్య నారాయణ 
వ్యాహస ఇగ్రహాముసంక కలికిచెన్ష వె కుర 

భాగము 7. 

History of the Telugu 

ఆర్య,వెక్యే వ్యవస్థా వివ
మణి---సామి వెంకటాచలం డ్రి 

Rise of Christian Power in India— 
 శాలికులు-ముదుక్సవ 

| 
Major B. ౨. Basu వెళళ దె అల్లా ee | 

భాగము 4. 
ఆంధ) వాజ్మయ 

మూసిక్ = 3 mea 1. 

ఆంధ్ఫుల చర్మిత్ర-చిలుకూరి వీరభ[బ్రరావు 
కవి జీవిరేయలర.గు జూడ్ ప * 

విశాలాంధముఅవుటుప ల
్లి నారాయణకామ్ము 

రః క్రన్రల చర్మిత్ర-వేంగౌరి సుబ్య్భారావు 
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ఆంధ సర్వస్వము 

Telugu Literaturé— | 
P. Chenchiah and Raja M.’Bhujanga Rao 

A Descriptive catalogue of Telugu Manuscripts 

-—Andhra University, Waltair 

Andhra University Code (ఫు) 

కన (౧౩9.41) Andhra 

The Annual Register 
The 4th Annual Report of the 

Andhra University 

ఆంధ్రదేశ (గంథాలయముల పట్టిక 

ఆ. (గం. సంఘం, బెజవాడ 

మన (గ ౦థాలయములు----సురవరపు (పతాపరెడ్డి 

భాగము రి. 

Buddhist remains in Andhra— 
K. R. Subramanian 

భారతీయ చ్నిత్రకళ-కలి శెట్టి రామారావు 

అన్లురగపతి స్తూపములు=-మల్లంపల్లీ సోమ శేఖరళర్మ 

Andhra Week Commemoration Vol. Waltair 

కృష్టా పత్రిక (సంగ్రాంతి సంచిక) 

Ajanta and Ellora Caves—The Archeological 

} Waltair 

Department Reports-—Nizam’s State Railway . 

University, - 

~~ 

కా 

భాగము 9. 

కాంగ్రాస్ చర్మిత్ర_డా॥ భో. పట్టాభి సీతారామయ్య 

ఆంధ్ర నారీమణులు--ఆం(డ శేషగిరిరావు 

ఛాగము 10. 

History of Northern Circars-Grant 

District Mannuals 

District Gazetteers. 

జిల్లా భూగోళములు-- వెంక(టామా అండ్ కో 

M.S. M. Railway Guide 

Cochin calling—Cochin Government 

Holiday Tour in Mysore Mysore State 

Where to go and what top. Railway 

see in Mysore ? 

Humpi Ruins in pictures—Balasundaram 

Warangal—Nizam’s State Railway 

ఛాగము 12. 

. The Directory of Andhra Desh—C. Ranga Rao 

Who’s who in Madras, 1940. 

(The Pearl Press, Cochin). 

(శ్ర మాగంటి బాపినీడు 

డా. గిడుగు వేంకట పీతాపతి 

మప స్యా (కాశ్నెల్)., ఎమ్, ఎస్సీ, (కాలిఫో)., ఎమ్, ఎల్. ఏ. 

శ 

బి. ఏ, ఎల్. టి.) డి. లిటొ (ఏ. ఐ. ఏ, వాషింగొటకా). ' 

గ్ర. మోటూరి సత్యనారాయణ 
దక్నీణ భారత హిందీ (ప్రచార సభా కార్యదర్శి, 
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దేశభక్తి 
క్రీ ష్! గురజాడ అప్పారావు. 

. చేళమును పేమించుమన్నా, 

మంచి అన్నది పెంచుమన్నా,. 

వొటిమాటలు కటిపెటోయ్ 
లు లట 

గటిమేల్ తలపెటవోయీా 
A) 6౬ 

పాడిపంటలు పొంగిపొన్లే 

దారిలో నువు పాటుపడవోయ్ ; 

తిండికలిగితె కండకలదోయ్, 

కండకలవాజేను మనిషోయ్ ! 

యీసురోమని మనుషులుంకు 

దేశ మేగతి బాగుపడునోయ్ * 

జలుకొని కళ లల నేర్చుకం 
౧ ౧౧ 

"దేశి సరుకులు నించవోయీ, 

బాణ 

అన్ని దేశాల్ క్రమ్మవలెనోయ్, 
-దేశిసరుకుల నమ వ లెనోయ్ ! 

డబ్బు లేలేనట్లి నరులకు 
6 

కీతి౯ాసంపద లబ్బవోయీ, 

వెనక మూసిన కార్య మేమోయ్ i 

మంచిగతమున కొంచమేనోయ్ 

మందగించక ముందుఅడుగేయ్ 

"వెనకపడి లే వెనికెనోయీ ! 

6. పూనుస్సధళాను విద్యలం దే 

వెరములు వాణిజ్యమం దే, 

వ్యథక౯ాకలవాం చెంచభోకోద్ 

క త్రివెరం కాల్పవోయో | 

దేశాభిమానం నాకుక ద్దని 

వొట్టిగొప్పలు చెప్పుకోకోయ్ క్ట 

పూనియే దైనాను వొకమేల్ 

కూర్చిజనులకు చూపవోయీ ! 

సర్వ లేమి వీశాచి చేశం 

ఒరులమేలుకు సంతసిస్తూ 

10. 

తా 
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ఐక మత్యం 'నేర్చవోయీ ! 

పరులకలిమికి పొర్ణియేడ్చే 

పావీ కెక్కడ సుఖంకద్దోయ్ ? 

ఒకరిమేల్ తనమేలనెంచే 

నేర్నరికి మేల్, కొల్లలోయా ! 

స్వంతలాభం కొంతమానుకు 

పొరుగువాడికి తోడుపడవోయ్ 

దేశమంశేు మట్టికాదోయ్, 

దేశమంకే మనుహుల్లోయీ ! 



ఓ ‘yy 

ఆంధ్రోసర పస సము 

వ. ట్రపట్టాల్ పట్టుకుని దే 13. 

శస్టులంతా త పన ప్త 

ess ల వలెను జాతులు 
మతములన్నీ మెలగవలనోయ్, 

12. మతంవే రెతేను యమోయ్! 14. 

మననులొకశు మసుషులుం'కే 

జాతమన్న ది లేచిపెరిగీ 

లోకమున 'రోణింతునోయరా | 

ఫి 
"దేశ మనెయెడి దొడవృతుం a 

నమలను పూ లె త్రవలెనోయ్, : 

నరుల చెమటను తడసీమూలం, 

ధనంపంటలు పండవలెనోయ్ |! 

ఆకులందున అణగిమణగీ 

 కవితకోవిల పలకవలెనోయ్ . . 
పలుకులనువిని .చేశమందభి 

మానములు మొల కెత్తవలెనోయ్ | 

రామదాసాది భక॥।. 

రత్న ములను గన్న త ల్లి | 

_ వల్లభాది మతకర్తల | 

స్థ చ కే ఆ 

అస్రహళ (కస మేత | 

మ (పపూతచరిత | 

న్ పారిజాత | 

అవనుల మంగళం || 

మొల్ల ముఖ్య కవియ్యితుల | 

మల్లమాది సాధ్విమణుల | 

అ్తల్లర్ముదమ చేవిగన్న | 
తల్లి మంగళం ॥ 

త ల్రీమంగళ 0 I. 

తిమ్మరను యుగంధరాది | 

దివ్యరాజ సీలిపరుల 

నన్నయాది కవులగన్న 

త ల్రీమంగళం [| 




